
                     ORDIN   Nr. 233 din 30 august 2004
pentru aprobarea unor reglementãri privind contorizarea consumatorilor racordati la 
sistemele publice centralizate de alimentare cu energie termicã

    Având în vedere dispozitiile art. 6 alin. (1) lit. a) din Hotãrârea Guvernului 
nr. 373/2002 privind organizarea si functionarea Autoritãtii Nationale de 
Reglementare pentru Serviciile Publice de Gospodãrie Comunalã - A.N.R.S.C., cu 
modificãrile si completãrile ulterioare, si ale art. 5 din Hotãrârea Guvernului nr. 
933/2004 privind contorizarea consumatorilor racordati la sistemele publice 
centralizate de alimentare cu energie termicã,
    în temeiul art. 10 alin. (5) si (6) din Hotãrârea Guvernului nr. 373/2002, cu 
modificãrile si completãrile ulterioare,

    presedintele Autoritãtii Nationale de Reglementare pentru Serviciile Publice de 
Gospodãrie Comunalã emite prezentul ordin.

    ART. 1
    Se aprobã urmãtoarele reglementãri privind contorizarea consumatorilor 
racordati la sistemele publice centralizate de alimentare cu energie termicã:
    a) Metodologia de repartizare si facturare a consumurilor individuale de 
energie termicã, în imobile de tip condominiu, prevãzutã în anexa nr. 1 la 
prezentul ordin;
    b) Contractul-cadru de furnizare a energiei termice pentru utilizatori de tip 
urban (asociatii de proprietari/locatari sau persoane fizice asimilate acestora, 
societãti comerciale, institutii publice), prevãzut în anexa nr. 2 la prezentul 
ordin;
    c) Normativul tehnic privind conditiile de montare si exploatare a sistemelor 
de repartizare a costurilor pentru încãlzire si apã caldã de consum, prevãzut în 
anexa nr. 3 la prezentul ordin.
    ART. 2
    Furnizorii de energie termicã produsã centralizat si prestatorii vor duce la 
îndeplinire prevederile prezentului ordin.
    ART. 3
    Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.
    ART. 4
    Anexele nr. 1 - 3 fac parte integrantã din prezentul ordin.

    ANEXA 1

                               METODOLOGIA
de repartizare si facturare a consumurilor individuale de energie termicã în 
imobile de tip condominiu

    CAP. 1
    Dispozitii generale

    ART. 1
    Prezenta metodologie este elaboratã în baza prevederilor art. 5 alin. (2) din 
Hotãrârea Guvernului nr. 933/2004 privind contorizarea consumatorilor racordati la 
sistemele publice centralizate de alimentare cu energie termicã.
    ART. 2
    (1) Prevederile prezentei metodologii se aplicã condominiilor existente unde 
asociatiile de proprietari/locatari au hotãrât preluarea în facturare individualã, 
iar alimentarea cu energie termicã a fost proiectatã si realizatã în sistem 
centralizat prin bransarea instalatiilor interioare comune condominiului, unui 
tronson sau unei scãri a acestuia la retelele publice de distributie a energiei 
termice.
    (2) Metodologia se poate aplica si condominiilor dotate la nivel de scarã sau 
imobil cu centrale termice ori cu puncte termice proprii, aflate în exploatarea 



furnizorului de energie termicã.
    (3) Principiile de repartizare a cheltuielilor aferente consumurilor 
individuale de energie termicã pot fi aplicate si în cadrul asociatiilor de 
proprietari cu care nu sunt încheiate conventii de facturare individualã, în baza 
propriilor metodologii de repartizare stabilite de asociatiile respective în 
conditiile legii.
    ART. 3
    În sensul prezentei metodologii, notiunile de mai jos se definesc dupã cum 
urmeazã:
    3.1. apartament - parte dintr-un condominiu destinatã locuirii, în regim de 
proprietate individualã, care, împreunã cu cota-parte din proprietatea comunã, 
constituie o unitate de proprietate imobiliarã;
    3.2. apã caldã de consum - apa caldã utilizatã în circuit deschis în scopuri 
gospodãresti sau igienico-sanitare;
    3.3. autoritate de reglementare competentã - Autoritatea Nationalã de 
Reglementare pentru Serviciile Publice de Gospodãrie Comunalã - A.N.R.S.C., 
respectiv Autoritatea Nationalã de Reglementare în Domeniul Energiei - A.N.R.E. - 
institutii publice de interes national cu personalitate juridicã;
    3.4. autorizatie - act tehnic si juridic emis de autoritatea de reglementare 
competentã, prin care se acordã permisiunea unei persoane juridice române sau 
strãine de a livra, monta, pune în functiune, modifica, repara si exploata sisteme 
de repartizare a costurilor, precum si de a repartiza individual cotele-pãrti din 
consumul total de energie termicã înregistrat de grupul de mãsurare/contoare montat 
la bransamentul termic al condominiului;
    3.5. bransament termic - parte a retelei/instalatiei de distributie a agentului 
termic care face legãtura între aceasta si reteaua interioarã a unui utilizator de 
energie termicã;
    3.6. conditii de referintã - conditii conventional acceptate ca fiind necesare 
pentru determinarea caracteristicilor unui corp de încãlzire sau ale unui 
repartitor de cheltuieli pentru energie termicã, astfel încât sã se poatã face 
comparatii dupã aceleasi criterii, indiferent de forma si mãrimea corpului de 
încãlzire, parametrii de intrare si iesire a agentului termic, temperatura 
incintei, debitul agentului termic sau modul de racordare a acestuia la reteaua 
internã de distributie;
    3.7. condominiu - imobil, bloc de locuinte, clãdire - o proprietate imobiliarã 
din care unele pãrti sunt proprietãti individuale, reprezentate din apartamente sau 
spatii cu altã destinatie decât cea de locuintã, iar restul, pãrti aflate în 
proprietate comunã. Prin asimilare poate fi definit condominiu si un tronson, cu 
una sau mai multe scãri, din cadrul clãdirii de locuit, în conditiile în care se 
poate delimita proprietatea comunã;
    3.8. consumator de energie termicã - persoanã fizicã sau juridicã care 
beneficiazã de energia termicã de la sistemul de alimentare centralizat al 
condominiului în folos propriu;
    3.9. cota indivizã/cota-parte din proprietatea comunã - cota de proprietate din 
proprietatea comunã ce revine fiecãrei proprietãti individuale - apartament sau 
spatiu cu altã destinatie decât cea de locuintã;
    3.10. conventie de facturare individualã - anexã la contractul de furnizare a 
energiei termice încheiat cu un utilizator de tip urban, prin care se stabilesc 
conditiile de facturare si de platã a energiei termice, la nivel de proprietate 
individualã;
    3.11. furnizare a energiei termice - activitatea prin care se asigurã, pe baze 
contractuale, comercializarea energiei termice;
    3.12. furnizor de energie termicã - operatorul, titular al unei licente de 
furnizare/comercializare a energiei termice, care asigurã, în baza unui contract 
sau a unei conventii de facturare individualã, vânzarea energiei termice cãtre 
utilizatori/consumatori si încasarea contravalorii acesteia;
    3.13. instalatii de utilizare a energiei termice - totalitatea instalatiilor si 
receptoarelor care consumã/utilizeazã energia termicã;
    3.14. mijloc de mãsurare legal - mijloc de mãsurare care a corespuns la 



controlul metrologic legal si, în consecintã, i s-au aplicat marcajele metrologice 
prevãzute de lege si s-au emis, dupã caz, documente specifice;
    3.15. prestator - persoanã juridicã autorizatã de autoritatea de reglementare 
competentã, care furnizeazã si monteazã repartitoare de costuri si care îsi asumã 
responsabilitatea corectitudinii alegerii, montãrii si functionãrii acestora, 
precum si a repartizãrii consumurilor individuale de energie termicã;
    3.16. proprietate individualã - apartamentul sau spatiul cu altã destinatie 
decât cea de locuintã, care apartine exclusiv proprietarului si este un bun al sãu, 
asupra cãruia poate decide în deplinã libertate. Proprietatea individualã cuprinde:
    a) suprafata cuprinsã între zidurile, subdiviziunile dintr-un apartament sau 
spatiu cu altã destinatie decât cea de locuintã si zidurile de perimetru cu 
suprafata interioarã a acestora. Zidurile interioare, podelele si tavanele se 
considerã ca fãcând parte din apartament, respectiv din spatiul în care sunt 
cuprinse. Zidurile de învecinare între apartamente si/sau spatii cu altã destinatie 
decât cea de locuintã fac parte în cotã-parte egalã din fiecare dintre acestea;
    b) toate instalatiile sanitare si de încãlzire individuale, racordate la 
punctele de distributie ale apartamentului sau spatiului cu altã destinatie decât 
cea de locuintã, prin teul/cotul aferent instalatiilor condominiului, aflate în 
folosintã comunã, care reprezintã si locul unde se face delimitarea/separarea din 
punct de vedere al proprietãtii a instalatiilor;
    3.17. proprietate comunã - toate pãrtile dintr-un condominiu care nu se aflã în 
proprietate individualã si care sunt destinate folosirii în comun de cãtre toti 
proprietarii din acel condominiu. Toate aceste pãrti formeazã obiecte ale 
coproprietãtii fortate, adicã ale stãrii de indiviziune fortatã si perpetuã, 
destinate a fi utilizate în comun de proprietari. Proprietatea comunã este 
indivizibilã si este detinutã de proprietarii apartamentelor sau spatiilor cu altã 
destinatie decât cea de locuintã, conform cotelor-pãrti din proprietatea comunã. 
Proprietatea comunã include:
    a) toate pãrtile proprietãtii care sunt în folosintã comunã, ca de exemplu: 
terenul pe care este construitã clãdirea, curtea inclusã, fundatia, structura de 
rezistentã, acoperisul, terasele, cosurile de fum, scãrile, holurile, pivnitele, 
subsolurile, casa scãrii, spãlãtoriile, uscãtoriile, tubulatura de gunoi, 
rezervoarele de apã, ascensoarele;
    b) toate instalatiile condominiului aflate în folosintã comunã, cu care este 
înzestratã clãdirea, ca de exemplu: conductele de apã caldã si de încãlzire care 
trec prin proprietatea comunã si cea individualã si la care pot fi racordate 
instalatiile individuale de încãlzire si de apã caldã prin punctele de distributie 
din apartamente sau spatiile cu altã destinatie decât cea de locuintã;
    3.17^1. pret local - pretul pentru energia termicã furnizatã populatiei prin 
sistemele centralizate, aprobat de consiliile locale si, respectiv, de Consiliul 
General al Municipiului Bucuresti;
    3.18. pret national de referintã - pretul practicat pentru populatie, 
reprezentând media preturilor locale ale producãtorilor care utilizeazã gaze 
naturale însumate cu tarifele de distributie aferente;
    3.19. pret reglementat - pretul energiei termice furnizate, aprobat de 
autoritatea de reglementare competentã;
    3.20. punct de delimitare/separare a instalatiilor - locul în care se branseazã 
instalatiile aflate în proprietatea sau în administrarea furnizorului la 
instalatiile utilizatorului; punctul de racordare/bransare constituie în acelasi 
timp si locul în care se face delimitarea/separarea instalatiilor din punct de 
vedere al proprietãtii;
    3.21. repartitor de costuri - aparat cu indicatii adimensionale, destinat 
utilizãrii în cadrul sistemelor de repartizare a costurilor, în scopul mãsurãrii 
indirecte a:
    a) energiei termice consumate de corpul de încãlzire pe care acesta este 
montat;
    b) energiei termice continute în apa caldã de consum si volumului apei calde de 
consum care trece prin aparat;
    3.22. repartitor de costuri pentru apã caldã - repartitor de costuri utilizat 



în sisteme de repartizare a costurilor pentru energia termicã continutã în apa 
caldã si a cantitãtii consumate, functionând pe principiul integrãrii în timp a 
debitului de apã caldã pentru un domeniu de temperaturã stabilit. În general, 
functiile unui asemenea repartitor sunt îndeplinite de un contor de apã caldã;
    3.23. repartizarea cheltuielilor cu energia termicã - totalitatea actiunilor si 
activitãtilor desfãsurate de prestator în scopul determinãrii cotelor-pãrti din 
cheltuielile totale aferente energiei termice înregistrate de grupul de 
mãsurare/contoare montat la bransamentul termic al condominiului;
    3.24. robinet termostatic - dispozitiv automat de reglaj, utilizat pentru 
controlul si reglajul cantitãtii de cãldurã cedate de corpurile de încãlzire în 
functie de temperatura interioarã a incintei încãlzite, facilitând economia de 
energie termicã si utilizarea eficientã a acesteia;
    3.25. sistem de alimentare centralizatã cu energie termicã - ansamblul 
instalatiilor si constructiilor legate printr-un proces comun de functionare, 
destinate producerii, transportului si distributiei prin retele, transformãrii si 
utilizãrii energiei termice;
    3.26. sistem de repartizare a costurilor - ansamblu format din mai multe 
repartitoare de cheltuieli, de acelasi fel, instalat în spatiul cu destinatia de 
locuintã si/sau în spatiile comune din imobile tip condominiu, care functioneazã, 
în conformitate cu specificatiile fabricantului, împreunã cu armãturile aferente 
sau, dupã caz, cu un program de calcul specializat si sunt utilizate la 
repartizarea costurilor aferente consumurilor determinate cu un mijloc de mãsurare 
legal;
    3.27. spatiu cu destinatie mixtã - locuintã pe adresa cãreia este declarat 
sediul social sau punctul de lucru al unei societãti comerciale;
    3.28. suprafata echivalentã termic a unui corp de încãlzire - mãrime 
conventionalã care caracterizeazã puterea termicã a corpului de încãlzire, 
determinatã în urmãtoarele conditii de referintã uzuale de proiectare:
    a) temperatura de intrare a agentului termic în corpul de încãlzire este de 90 
grade C;
    b) temperatura de iesire a agentului termic din corpul de încãlzire este de 70 
grade C;
    c) temperatura interioarã a aerului din spatiul încãlzit, mãsuratã la o 
înãltime de 0,75 m de la sol si la o distantã de 1,5 m fatã de corpul de încãlzire, 
este de 20 grade C;
    d) corpul de încãlzire este montat aparent pe un perete exterior, sub 
fereastrã;
    e) corpul de încãlzire este racordat la reteaua interioarã de distributie cu 
intrarea agentului termic pe la partea superioarã si iesirea pe la partea 
inferioarã;
    f) vopsirea exterioarã a corpului de încãlzire este realizatã cu vopsea albã 
fãrã pigmenti metalici;
    g) presiunea atmosfericã este de 1,013 bar;
    3.29. suprafata utilã a apartamentului - suma tuturor suprafetelor utile ale 
încãperilor, asa cum este înscrisã în actul de proprietate sau în contractul de 
vânzare-cumpãrare. Ea cuprinde: camera de zi, dormitoare, bãi, WC, dus, bucãtãrie, 
spatii de depozitare si de circulatie din interiorul locuintei. Nu se cuprinde: 
suprafata logiilor si a balcoanelor;
    3.30. utilizator de tip urban - asociatii de proprietari/locatari, societãti 
comerciale, institutii publice, consumatori care utilizeazã energia termicã în 
instalatiile proprii si care sunt racordati printr-un bransament termic la sistemul 
de alimentare centralizatã cu energie termicã.

    CAP. 2
    Repartizarea si facturarea individualã a consumurilor de energie termicã pentru 
încãlzire în imobile de tip condominiu în care nu sunt montate sisteme de 
repartizare a costurilor

    SECTIUNEA 1



    Domeniu de aplicare

    ART. 4
    (1) Metodologia de repartizare si facturare individualã a consumurilor de 
energie termicã pentru încãlzire în imobilele de tip condominiu unde nu sunt 
montate sisteme de repartizare a costurilor poate fi aplicatã numai în cazul în 
care:
    a) determinarea energiei termice pentru încãlzire, livratã de un furnizor de 
energie termicã, se face cu un mijloc de mãsurare legal, montat pe bransamentul 
termic al condominiului, în punctul de delimitare/separare a instalatiilor;
    b) existã un contract de furnizare a energiei termice încheiat la nivel de 
scarã/imobil cu asociatia de proprietari/locatari;
    c) existã conventii/contracte individuale încheiate cu toti proprietarii de 
locuinte, spatii cu destinatie mixtã si spatii cu altã destinatie decât cea de 
locuintã din condominiu;
    (2) Metodologia de facturare individualã a consumurilor de energie termicã 
pentru încãlzire se aplicã si în imobilele de tip condominiu în care existã 
locuinte sau spatii cu altã destinatie decât cea de locuintã, cu surse individuale 
de cãldurã, precum si în cazul locuintelor sau spatiilor cu altã destinatie decât 
cea de locuintã, desprinse total sau partial de la sistemul de alimentare 
centralizatã cu energie termicã.
    (3) Metodologia prevãzutã la alin. (1) este aplicabilã pânã la data de 31 iulie 
2007, datã de la care devine obligatorie utilizarea Metodologiei de facturare 
individualã a consumurilor de energie termicã pentru încãlzire în imobilele de tip 
condominiu unde sunt montate sisteme de repartizare a costurilor.

    SECTIUNEA a 2-a
    Principii de repartizare a consumurilor individuale de energie termicã pentru 
încãlzire

    ART. 5
    (1) Pentru spatiile cu altã destinatie decât cea de locuintã din condominiu 
repartizarea cheltuielilor cu energia termicã pentru încãlzire se face în baza 
energiei termice înregistrate de contorul montat la bransamentul termic individual.
    (2) În cazul în care în condominiu existã spatii cu altã destinatie decât cea 
de locuintã, alimentate de la bransamentul termic comun al acestuia si pentru care 
nu este respectatã încã prevederea de separare a instalatiilor, repartizarea 
cantitãtilor de energie termicã pentru încãlzire se face proportional cu suprafata 
echivalentã termic a corpurilor de încãlzire din spatiile respective.
    ART. 6
    (1) Pentru spatiile cu destinatie mixtã din condominiu unde se desfãsoarã 
efectiv activitãti, alimentate de la bransamentul termic comun al acestuia si 
pentru care nu este respectatã încã prevederea de separare a instalatiilor, 
repartizarea energiei termice pentru încãlzire se face proportional cu suprafata 
utilã a spatiilor respective.
    (2) Conventiile de facturare individualã se încheie între furnizorul de energie 
termicã si agentii economici.
    ART. 7
    Cotele de energie termicã pentru încãlzire, repartizate conform criteriilor 
stabilite la art. 5 si 6, se factureazã la preturile reglementate pentru agenti 
economici.
    ART. 8
    (1) Pentru spatiile cu destinatie mixtã din condominiu unde nu se desfãsoarã 
efectiv activitãti, alimentate de la bransamentul termic comun al acestuia, 
repartizarea energiei termice pentru încãlzire se face proportional cu suprafata 
utilã a spatiilor respective.
    (2) Conventiile de facturare individualã se încheie între furnizorul de energie 
termicã si proprietarii spatiilor respective.
    (3) Cotele de energie termicã pentru încãlzire, repartizate conform criteriului 



stabilit la alin. (1), se factureazã la pretul national de referintã sau la pretul 
local, dupã caz.
    ART. 9
    (1) Repartizarea cantitãtilor individuale pentru încãlzire, aferente consumului 
de energie termicã al instalatiilor de încãlzire aflate în proprietatea comunã din 
spatiile comune ale unui imobil de tip condominiu - casa scãrii, culoare, 
spãlãtorii, uscãtorii, holuri si alte spatii comune -, se face proportional cu cota 
indivizã care revine fiecãrui proprietar, astfel cum aceasta este înscrisã în actul 
de proprietate/contractul de vânzare-cumpãrare sau care a fost recalculatã conform 
prevederilor art. 16.
    (2) Reprezentantul legal al asociatiei de proprietari/locatari are obligatia sã 
aducã la cunostintã furnizorului de energie termicã orice modificare a suprafetei 
echivalente termic a instalatiilor de încãlzire aferente spatiilor comune.
    ART. 10
    Repartizarea cantitãtilor individuale pentru încãlzire, aferente consumului de 
energie termicã al instalatiilor de încãlzire aflate în proprietate comunã din 
interiorul apartamentelor si spatiilor cu altã destinatie - coloane de încãlzire -, 
se face proportional cu cota indivizã care revine fiecãrui proprietar, astfel cum 
aceasta este înscrisã în actul de proprietate/contractul de vânzare-cumpãrare sau 
care a fost recalculatã conform prevederilor art. 16.
    ART. 11
    Este interzisã dezafectarea, blindarea sau modificarea amplasamentului 
coloanelor de încãlzire ori a coloanelor de aerisire din interiorul apartamentelor 
sau spatiilor cu altã destinatie decât cea de locuintã, acestea fiind instalatii 
aflate în proprietate comunã.
    ART. 12
    (1) Repartizarea cantitãtilor individuale pentru încãlzire, aferente 
consumurilor de energie termicã ale instalatiilor de încãlzire aflate în 
proprietate comunã, se aplicã tuturor proprietarilor de apartamente sau de spatii 
cu altã destinatie decât cea de locuintã, indiferent dacã sunt sau nu sunt 
racordati la sistemul de alimentare centralizatã cu energie termicã.
    (2) *** Abrogat
    (3) *** Abrogat
    ART. 13
    (1) Repartizarea cantitãtilor individuale pentru încãlzirea 
locuintelor/apartamentelor se face proportional cu suprafata utilã înscrisã în 
actul de proprietate.
    (2) În cazul în care proprietarul unei locuinte modificã suprafata echivalentã 
termic de încãlzire din locuinta sau din spatiul pe care îl detine, în raport cu 
suprafata echivalentã termic de încãlzire prevãzutã în proiectul de executie a 
imobilului, suprafata utilã care se ia în calcul la repartizarea cheltuielilor 
individuale de încãlzire se va stabili conform prevederilor art. 17.
    ART. 14
    (1) Contravaloarea consumurilor de energie termicã aferente încãlzirii pentru 
spatiile cu altã destinatie decât cea de locuintã, ale cãror instalatii de 
încãlzire individualã sunt racordate la sistemul de alimentare centralizatã cu 
energie termicã, se majoreazã cu 100% în conditiile în care agentul economic nu 
asigurã integritatea vitrajului în perioada de încãlzire (geamuri sau usi lipsã ori 
sparte).
    (2) Penalitatea se aplicã si pentru spatiile cu altã destinatie decât cea de 
locuintã, desprinse de la sistemul centralizat cu energie termicã, care nu asigurã 
integritatea vitrajului, prin majorarea de 10 ori a cheltuielilor de încãlzire ce 
le revin, aferente pãrtilor comune, indiferent dacã sunt izolate termic sau nu 
coloanele de încãlzire aflate în proprietatea comunã, ce trec prin spatiul cu altã 
destinatie decât cea de locuintã.
    (3) Furnizorii de energie termicã au obligatia de a diminua în mod egal 
facturile individuale de energie termicã pentru încãlzire ale tuturor 
proprietarilor spatiilor cu destinatia de locuintã, racordati la sistemul de 
alimentare centralizatã cu energie termicã, din cadrul imobilului de tip 



condominiu, cu o valoare determinatã conform prevederilor art. 25 alin. (2), 
respectiv ale art. 26 alin. (2).
    ART. 15
    Cota indivizã este cea stabilitã potrivit actului de proprietate, dupã caz, 
prin contractul de vânzare-cumpãrare, contractul de construire sau procesul-verbal 
de predare-primire si contractul de schimb sau contractul de donatie.
    ART. 16
    (1) În cazul în care totalul cotelor-pãrti din proprietatea comunã, care sunt 
fractiuni abstracte pentru fiecare locuintã sau spatii cu altã destinatie decât cea 
de locuintã din clãdirea sau blocul care constituie condominiul, nu se închide la 
100%, adunarea generalã a asociatiei de proprietari/locatari va hotãrî recalcularea 
lor.
    (2) Recalcularea cotelor-pãrti din proprietatea comunã, ce revin fiecãrei 
locuinte sau spatiu cu altã destinatie decât cea de locuintã, se va face în 
conformitate cu prevederile alin. (3).
    (3) Cota-parte din proprietatea comunã reprezintã raportul suprafetei utile 
totale a locuintei sau a spatiului cu altã destinatie decât cea de locuintã fatã de 
totalul suprafetei utile a tuturor locuintelor si spatiilor cu altã destinatie 
decât cea de locuintã din condominiu.
    (4) Reprezentantul legal al asociatiei de proprietari va preda furnizorului de 
energie termicã tabelul centralizator cu cotele-pãrti din proprietatea comunã 
recalculate, ce revin fiecãrei locuinte sau spatiu cu altã destinatie decât cea de 
locuintã.
    ART. 17
    (1) Dacã într-un apartament s-au produs modificãri asupra corpurilor de 
încãlzire - tip, numãr de elementi si altele asemenea - fatã de situatia initialã 
prevãzutã în proiectul imobilului, se va recalcula suprafata utilã care se ia în 
considerare la repartizarea cheltuielilor individuale pentru încãlzire, prin:
    a) mãrirea suprafetei utile înscrise în actul de proprietate proportional cu un 
coeficient reprezentând raportul dintre noua suprafatã echivalentã termic a tuturor 
corpurilor de încãlzire din apartament si suprafata echivalentã termic initialã a 
tuturor corpurilor de încãlzire din apartament, în cazul în care modificarea s-a 
fãcut în sensul sporirii confortului termic;
    b) diminuarea suprafetei utile înscrise în actul de proprietate proportional cu 
un coeficient reprezentând raportul dintre noua suprafatã echivalentã termic a 
tuturor corpurilor de încãlzire din apartament si suprafata echivalentã termic 
initialã a tuturor corpurilor de încãlzire din apartament, în cazul debransãrilor 
partiale.
    (2) Recalcularea suprafetei utile înscrise în actul de proprietate se face 
numai în baza procesului-verbal de constatare a modificãrii suprafetei echivalente 
termic, întocmit de comitetul executiv al asociatiei de proprietari si avizat de 
furnizorul de energie termicã.
    (3) Pentru determinarea noilor suprafete echivalente termic, rezultate în urma 
modificãrii suprafetelor echivalente termic initiale ale corpurilor de încãlzire 
din locuintele sau spatiile cu altã destinatie decât cea de locuintã, 
reprezentantul legal al asociatiei de proprietari poate solicita sprijinul 
furnizorului de energie termicã.
    ART. 18
    Proprietarii de apartamente sau de spatii cu altã destinatie decât cea de 
locuintã au obligatia sã aducã la cunostintã furnizorului de energie termicã orice 
modificare a suprafetei echivalente termic initiale.
    ART. 19
    Furnizorul de energie termicã va inventaria si va determina suprafata 
echivalentã termic a tuturor instalatiilor de încãlzire - coloane, tevi, corpuri de 
încãlzire -, aflate în proprietate comunã, din imobilele de tip condominiu ale 
cãror proprietari îndeplinesc conditiile prevãzute pentru preluarea în facturare 
individualã.
    ART. 20
    În cazul în care existã condominii cu centrale termice montate la nivel de 



scarã sau de bloc, ce nu sunt dotate cu contoare de energie termicã pentru 
defalcarea cheltuielilor aferente încãlzirii si apei calde de consum, atunci 
cantitatea de combustibil utilizat pentru furnizarea cãldurii se considerã, în 
perioada de încãlzire, în procent de 80% din cantitatea de combustibil consumat.
    ART. 21
    În cazul în care existã condominii cu puncte termice proprii montate la nivel 
de scarã sau de bloc, ce nu sunt dotate cu contoare de energie termicã pentru 
defalcarea cheltuielilor aferente încãlzirii si apei calde de consum, atunci 
energia termicã utilizatã pentru furnizarea cãldurii se considerã, în perioada de 
încãlzire, în procent de 80% din energia termicã consumatã.

    SECTIUNEA a 3-a
    Reguli de repartizare a consumurilor individuale de energie termicã pentru 
încãlzire

    ART. 22
    În vederea determinãrii consumurilor individuale pentru încãlzire furnizorii de 
energie termicã vor respecta urmãtoarele etape:
    a) stabilirea suprafetei echivalente termic, aferentã pãrtilor aflate în 
proprietatea comunã (SETpc) a imobilului de tip condominiu, defalcatã pe 
componente:
                        __
                       \
    SETpc = SETpc sc +  > SETpc indiv.,
                       /__

    unde:
    - SETpc sc reprezintã suprafata echivalentã termic, aferentã instalatiilor de 
încãlzire din spatiile comune ale imobilului de tip condominiu - casa scãrii, 
culoare, spãlãtorii, uscãtorii, holuri si altele asemenea;
    - SETpc indiv. reprezintã suprafata echivalentã termic a instalatiilor de 
încãlzire din interiorul locuintei sau al spatiului cu altã destinatie decât cea de 
locuintã, aflate în proprietate comunã - coloane de încãlzire;
    b) stabilirea suprafetei echivalente termic totale (SETt) a imobilului de tip 
condominiu, defalcatã pe componente:

    SETt = SETagenti + SETpc + SETap,

    unde:
    - SETagenti reprezintã suprafata echivalentã termic, aferentã agentilor 
economici, respectiv suma tuturor suprafetelor echivalente termic ale instalatiilor 
de încãlzire aflate în proprietatea individualã a fiecãrui agent economic 
(SETindiv. agent);
    - SETpc reprezintã suprafata echivalentã termic a instalatiilor de încãlzire 
aferente pãrtilor aflate în proprietate comunã, respectiv suma dintre suprafata 
echivalentã termic a instalatiilor de încãlzire din spatiile comune si suprafata 
echivalentã termic a instalatiilor de încãlzire din locuintele si spatiile cu altã 
destinatie decât cea de locuintã, aflate în proprietate comunã;
    - SETap reprezintã suprafata echivalentã termic a instalatiilor de încãlzire 
aferente tuturor spatiilor cu destinatia de locuintã, respectiv suma tuturor 
suprafetelor echivalente termic ale instalatiilor de încãlzire aflate în 
proprietatea individualã a fiecãrui apartament;

    c) stabilirea energiei termice totale pentru încãlzire (Qt înc.) ce revine 
tuturor apartamentelor si spatiilor cu altã destinatie decât cea de locuintã, 
precum si pãrtilor aflate în proprietate comunã, corespunzãtor energiei termice 
înregistrate de contorul de energie termicã de la bransamentul termic comun, 
defalcatã pe componente:



    Qt înc. = Qagenti înc. + Qpc înc. + Qap înc.,

    unde:
    - Qagenti înc. reprezintã energia termicã pentru încãlzire, aferentã tuturor 
agentilor economici, respectiv suma cotelor individuale de energie termicã ce 
revine fiecãrui agent economic (Qindiv. agent înc.);

    Qindiv. agent înc. = (SETindiv. agent/SETt) x Qt înc.

    - Qpc înc. reprezintã energia termicã pentru încãlzire, aferentã pãrtilor 
aflate în proprietate comunã, respectiv suma cotelor individuale de energie termicã 
aferente instalatiilor de încãlzire din pãrtile comune, ce revin locuintelor si 
spatiilor cu altã destinatie decât cea de locuintã (Qindiv. pc înc.);

    Qindiv. pc înc. = (SETpc/SETt) x K x Qt înc.,

    unde:
    - K reprezintã cota-parte din proprietatea comunã;
    - Qap înc. reprezintã energia termicã pentru încãlzire, aferentã instalatiilor 
de încãlzire interioarã, aflate în proprietate individualã, ale tuturor spatiilor 
cu destinatie de locuintã, respectiv suma cotelor individuale de energie termicã ce 
revine fiecãrei locuinte (Qindiv. ap. înc.);

    Qap înc. = Qt înc. - Qagenti înc. - Qpc înc.

    Qindiv. ap înc. = (Sap/Simobil) x Qap înc.,

    unde:
    Sap reprezintã suprafata utilã a apartamentului înscrisã în actul de 
proprietate sau suprafata utilã recalculatã pentru situatiile prevãzute la art. 17;
    Simobil reprezintã suprafata utilã totalã a imobilului de tip condominiu, 
respectiv suma suprafetelor utile individuale ale tuturor spatiilor cu destinatie 
de locuintã.

    ART. 23
    (1) În cazul în care în imobilele de tip condominiu existã proprietari aflati 
în situatia prevãzutã la art. 12 alin. (2), atunci energia termicã ce le revine 
pentru încãlzirea pãrtilor aflate în proprietate va fi:

    Qindiv. pc. înc. = (SETpc sc/SETt) x K x Qt înc.

    (2) Energia termicã ce le revine pentru încãlzirea pãrtilor aflate în 
proprietatea comunã a celorlalti proprietari dintr-un imobil de tip condominiu în 
care existã situatii de genul celor prevãzute la art. 12 alin. (2) va fi:

                                     __
                                    \
    Qindiv. pc înc. = [(SET pc sc +  > SETREC. pc indiv.)/SETt] x K x Qt înc.,
                                    /__
    unde:
     __
    \
     > SETREC. pc indiv. reprezintã suma suprafetelor echivalente termic ale
    /__
instalatiilor de încãlzire din interiorul locuintei sau spatiului cu altã 
destinatie decât cea de locuintã, aflate în proprietate comunã - coloane de 
încãlzire -, recalculatã în conditiile aplicãrii prevederilor art. 12 alin. (2).

    ART. 24



    (1) Furnizorul de energie termicã va înscrie în factura individualã de energie 
termicã suprafata echivalentã termic totalã (SETt) a imobilului de tip condominiu, 
suprafata echivalentã termic aferentã agentilor economici (SETagenti), suprafata 
echivalentã termic aferentã pãrtilor comune (SETpc), suprafata utilã totalã a 
imobilului de tip condominiu (Simobil) si energia termicã pentru încãlzire totalã, 
înregistratã la contorul de bransament (Qt înc.).
    (2) În cazul în care furnizorul de energie termicã factureazã individual pentru 
proprietarii aflati în situatia prevãzutã la art. 12 alin. (2), în factura 
individualã de energie termicã se va mai înscrie si SETpc sc.

    SECTIUNEA a 4-a
    Repartizarea cheltuielilor individuale pentru încãlzire

    ART. 25
    (1) Factura individualã reprezentând contravaloarea energiei termice pentru 
încãlzire ce trebuie achitatã de un agent economic racordat la sistemul de 
alimentare centralizatã cu energie termicã va contine:
    a) contravaloarea cotei individuale de energie termicã aferentã pãrtilor comune 
(Cindiv. pc agent):

    Cindiv. pc agent = Qindiv. pc înc. x P,

    unde:
    P reprezintã pretul reglementat aprobat de autoritatea competentã;
    b) contravaloarea cotei individuale de energie termicã aferentã instalatiilor 
de încãlzire din proprietatea individualã (Cindiv. agent înc.):

    Cindiv. agent înc. = Qindiv. agent înc. x P;

    c) o penalitate (CP) de 100%, din contravaloarea energiei termice ce i-ar fi 
revenit prin repartizarea, conform prevederilor legale, în cazul în care agentul 
economic nu asigurã integritatea vitrajului (geamuri sau usi sparte ori lipsã):

    CP = Cindiv. agent înc.

    (2) Furnizorii de energie termicã au obligatia de a diminua în mod egal 
facturile individuale de energie termicã pentru încãlzire ale tuturor 
proprietarilor spatiilor cu destinatie de locuintã, racordati la sistemul de 
alimentare centralizatã cu energie termicã, din cadrul imobilului de tip 
condominiu, cu valoarea (V):

    V = CP/N,

    unde:
    N reprezintã numãrul total de apartamente din cadrul imobilului, racordate la 
sistemul de alimentare centralizatã cu energie termicã.

    ART. 26
    (1) Factura individualã reprezentând contravaloarea energiei termice pentru 
încãlzire ce trebuie achitatã de un agent economic desprins de la sistemul de 
alimentare centralizatã cu energie termicã va contine:
    a) contravaloarea cotei individuale de energie termicã aferente pãrtilor comune 
(Cindiv. pc agent):

    Cindiv. pc agent = Qindiv. pc înc. x P,

    unde:
    P reprezintã pretul reglementat aprobat de autoritatea competentã;
    b) o penalitate (CP) reprezentând o majorare de 10 ori a cheltuielilor de 



încãlzire ce îi revin, aferente pãrtilor comune, în cazul în care agentul economic 
nu asigurã integritatea vitrajului (geamuri sparte sau lipsã), aplicatã la 
contravaloarea energiei termice determinatã conform lit. a):

    CP = 10 x Cindiv. pc. agent înc.

    (2) Furnizorii de energie termicã au obligatia de a diminua în mod egal 
facturile individuale de energie termicã pentru încãlzire ale tuturor 
proprietarilor spatiilor cu destinatie de locuintã, racordati la sistemul de 
alimentare centralizatã cu energie termicã, din cadrul imobilului de tip 
condominiu, cu valoarea (V):

    V = CP/N,

    unde:
    N - reprezintã numãrul total de apartamente din cadrul imobilului, racordate la 
sistemul de alimentare centralizatã cu energie termicã.

    ART. 27
    (1) Factura individualã reprezentând contravaloarea energiei termice pentru 
încãlzire ce trebuie achitatã de un proprietar al unui spatiu cu destinatie de 
locuintã, racordat la sistemul de alimentare centralizatã cu energie termicã, va 
contine:
    a) contravaloarea cotei individuale de energie termicã aferente pãrtilor comune 
(C_indiv. pc ap):

    C_indiv. pc ap = Q_indiv. pc înc. x P_NR,

    unde:
    P_NR reprezintã pretul national de referintã sau pretul local, dupã caz;
    b) contravaloarea cotei individuale de energie termicã aferente instalatiilor 
de încãlzire din proprietatea individualã (Cindiv. ap înc.):

    Cindiv. ap. înc. = Qindiv. ap înc. x PNR

    (2) Factura individualã reprezentând contravaloarea energiei termice consumate 
pentru încãlzire, ce trebuie achitatã de un proprietar al unui spatiu cu destinatie 
de locuintã, desprins de la sistemul de alimentare centralizatã cu energie termicã, 
va contine contravaloarea cotei individuale de energie termicã aferente pãrtilor 
comune (C_indiv. pc ap):

    C_indiv. pc ap = Q_indiv. pc înc. x P_NR,

    unde:
    P_NR reprezintã pretul national de referintã sau pretul local, dupã caz.

    CAP. 3
    Repartizarea si facturarea individualã a consumurilor de energie termicã pentru 
încãlzire în imobile de tip condominiu, în care sunt montate sisteme de repartizare 
a costurilor

    SECTIUNEA 1
    Domeniu de aplicare

    ART. 28
    (1) Metodologia de repartizare si facturare individualã a consumurilor de 
energie termicã pentru încãlzire în imobilele de tip condominiu unde sunt montate 
sisteme de repartizare a costurilor poate fi aplicatã numai în cazul în care:
    a) determinarea consumului de energie termicã pentru încãlzire, livratã de un 



furnizor de energie termicã, se face cu un mijloc de mãsurare legal, montat pe 
bransamentul termic al condominiului, în punctul de delimitare/separare a 
instalatiilor;
    b) existã un contract de furnizare a energiei termice încheiat la nivel de 
scarã/imobil cu asociatia de proprietari/locatari;
    c) existã conventii/contracte individuale încheiate cu toti proprietarii de 
locuinte, de spatii cu destinatie mixtã si de spatii cu altã destinatie decât cea 
de locuintã din condominiu;
    d) 100% din proprietarii spatiilor cu destinatie de locuintã si cu destinatie 
mixtã unde nu se desfãsoarã efectiv activitãti, care au corpurile de încãlzire 
racordate la reteaua interioarã de distributie a energiei termice din condominiu, 
au montate repartitoare de costuri pe toate corpurile de încãlzire, conditie ce 
trebuie respectatã si în cazul imobilelor de tip condominiu în care sunt 
constituite mai multe asociatii de proprietari/locatari, dintre care numai una are 
calitatea de titular de contract de furnizare a energiei termice.
    (2) Metodologia de facturare individualã a consumurilor de energie termicã 
pentru încãlzire se aplicã si în imobilele de tip condominiu în care existã 
locuinte sau spatii cu altã destinatie decât cea de locuintã cu surse individuale 
de cãldurã, precum si în cazul locuintelor sau spatiilor cu altã destinatie decât 
cea de locuintã, desprinse total sau partial de la sistemul de alimentare 
centralizatã cu energie termicã.

    SECTIUNEA a 2-a
    Principii de repartizare a consumurilor individuale de energie termicã pentru 
încãlzire

    ART. 29
    Pentru spatiile cu altã destinatie decât cea de locuintã din condominiu 
repartizarea cheltuielilor cu energia termicã pentru încãlzire se face în baza 
energiei termice înregistrate de contorul montat la bransamentul termic individual.
    ART. 30
    În cazul în care în condominiu existã spatii cu altã destinatie decât cea de 
locuintã, alimentate de la bransamentul termic comun al condominiului si pentru 
care nu este respectatã încã prevederea de separare a instalatiilor, repartizarea 
cheltuielilor cu energia termicã pentru încãlzire se face conform indicatiilor 
repartitoarelor de costuri pentru încãlzire montate în aceste spatii, fãrã 
aplicarea factorilor de amplasare, sau proportional cu suprafata echivalentã termic 
a corpurilor de încãlzire din spatiile respective, majoratã cu 20% .
    ART. 31
    (1) Pentru spatiile cu destinatie mixtã din condominiu, unde se desfãsoarã 
efectiv activitãti, alimentate de la bransamentul termic comun al condominiului si 
pentru care nu este respectatã încã prevederea de separare a instalatiilor, 
repartizarea cheltuielilor cu energia termicã pentru încãlzire se face în functie 
de indicatiile corectate ale repartitoarelor pentru încãlzire.
    (2) În cazul în care proprietarii spatiilor cu destinatie mixtã din condominiu, 
unde se desfãsoarã efectiv activitãti, nu asigurã montarea repartitoarelor de 
costuri pentru încãlzire, repartizarea cheltuielilor pentru încãlzire se face 
proportional cu suprafata echivalentã termic a corpurilor de încãlzire din spatiile 
respective, majoratã cu 10% .
    (3) Conventiile de facturare individualã se încheie între furnizorul de energie 
termicã si agentii economici.
    ART. 32
    Cotele de energie termicã pentru încãlzire, repartizate conform criteriilor 
stabilite la art. 29, 30 si 31, se factureazã la preturile reglementate pentru 
agenti economici.
    ART. 33
    (1) Pentru spatiile cu destinatie mixtã din condominiu, unde nu se desfãsoarã 
efectiv activitãti, alimentate de la bransamentul termic comun al condominiului, 
repartizarea cotelor de energie termicã pentru încãlzire se face în functie de 



indicatiile corectate ale repartitoarelor pentru încãlzire.
    (2) Conventiile de facturare individualã se încheie între furnizorul de energie 
termicã si proprietarii spatiilor respective.
    (3) Cotele de energie termicã pentru încãlzire, repartizate conform criteriului 
stabilit la alin. (1), se factureazã la pretul national de referintã sau la pretul 
local, dupã caz.
    ART. 34
    Repartizarea cheltuielilor individuale pentru încãlzire, aferente instalatiilor 
de încãlzire aflate în proprietate comunã, se aplicã tuturor proprietarilor de 
apartamente sau spatii cu altã destinatie decât cea de locuintã, conform 
principiilor prevãzute la art. 9, 10 si 12.
    ART. 35
    (1) Contravaloarea consumurilor de energie termicã, aferente încãlzirii pentru 
spatiile cu altã destinatie decât cea de locuintã, ale cãror instalatii de 
încãlzire individualã sunt racordate la sistemul de alimentare centralizatã cu 
energie termicã, se majoreazã cu 100% în conditiile în care agentul economic nu 
asigurã integritatea vitrajului în perioada de încãlzire (geamuri sau usi lipsã ori 
sparte).
    (2) Penalitatea se aplicã si pentru spatiile cu altã destinatie decât cea de 
locuintã, desprinse de la sistemul centralizat de alimentare cu energie termicã, 
care nu asigurã integritatea vitrajului, prin majorarea de 10 ori a cheltuielilor 
de încãlzire ce le revin, aferente pãrtilor comune, indiferent dacã sunt izolate 
termic sau nu coloanele de încãlzire aflate în proprietatea comunã, ce trec prin 
spatiul cu altã destinatie decât cea de locuintã.
    (3) Furnizorii de energie termicã au obligatia de a diminua facturile 
individuale de energie termicã ale proprietarilor de spatii cu destinatie de 
locuintã sau cu destinatie mixtã, care se învecineazã cu spatiile cu altã 
destinatie decât cea de locuintã care nu asigurã integritatea vitrajului, cu o 
valoare determinatã conform prevederilor art. 42 alin. (2) si (3), respectiv ale 
art. 43 alin. (2) si (3), în functie de suprafata comunã a peretilor, planseelor si 
tavanelor.
    (4) Reprezentantul legal al asociatiei de proprietari/locatari va determina 
suprafetele comune dintre spatiile cu destinatie de locuintã racordate la sistemul 
de alimentare centralizatã cu energie termicã si spatiile cu altã destinatie decât 
cea de locuintã care nu asigurã integritatea vitrajului.
    (5) Reprezentantul legal al asociatiei de proprietari/locatari va transmite 
furnizorului/prestatorului care efectueazã repartizarea consumurilor individuale de 
energie termicã tabelul centralizator cu spatiile cu destinatie de locuintã, pentru 
care trebuie diminuate facturile individuale de energie termicã. Tabelul va contine 
adresa completã a apartamentelor si spatiilor cu altã destinatie decât cea de 
locuintã, numele proprietarilor si suprafata aflatã în comun dintre apartamentele 
si spatiile cu altã destinatie decât cea de locuintã care nu asigurã integritatea 
vitrajului.
    ART. 36
    Pentru spatiile cu destinatia de locuintã, echipate cu repartitoare de costuri, 
energia termicã consumatã de instalatiile de încãlzire interioare, aflate în 
proprietate individualã, se repartizeazã proportional cu diferenta corectatã a 
indicilor repartitoarelor de costuri montate pe corpurile de încãlzire.
    ART. 37
    Citirea diferentei de indici a repartitoarelor de costuri montate la fiecare 
corp de încãlzire se poate face de reprezentantul legal al asociatiei de 
proprietari, de prestatorul sau, prin autocitire, de cãtre proprietarii 
apartamentelor, la datele convenite de comun acord în conventiile de facturare 
individuale.
    ART. 38
    (1) Repartizarea cheltuielilor/consumurilor individuale de energie termicã 
pentru încãlzire se face de cãtre prestator, care are obligatia de a preda tabelul 
centralizator cu consumurile individuale ce revin fiecãrui spatiu din condominiu 
furnizorului de energie termicã si asociatiei de proprietari, la datele stabilite 



în contractul de furnizare a energiei termice.
    (1^1) Furnizorul de energie termicã este obligat sã transmitã prestatorului 
consumurile înregistrate de mijloacele de mãsurare legale sau consumurile evaluate, 
în maximum 4 zile de la citirea/evaluarea contoarelor de pe bransamentul termic.
    (2) În cazul în care prestatorul nu efectueazã repartizarea consumurilor 
individuale de energie termicã la termenele stabilite în contractul de furnizare a 
energiei termice si în contractul de prestãri de servicii încheiat cu asociatia de 
proprietari, furnizorul este îndreptãtit sã factureze consumurile individuale de 
energie termicã în sistem pausal.
    (3) În situatia prevãzutã la alin. (2) asociatia de proprietari este 
îndreptãtitã sã pretindã prestatorului daune-interese, clauzã ce va fi introdusã în 
mod obligatoriu în contractul de prestãri de servicii încheiat între asociatia de 
proprietari si prestator.
    ART. 39
    În cazul în care existã condominii cu centrale termice montate la nivel de 
scarã sau de bloc si nu au contoare de energie termicã pentru defalcarea 
cheltuielilor aferente încãlzirii si apei calde de consum, atunci cantitatea de 
combustibil utilizat pentru furnizarea cãldurii se considerã în procent de 80% din 
cantitatea de combustibil consumat.
    ART. 40
    În cazul în care existã condominii cu puncte termice proprii montate la nivel 
de scarã sau de bloc si nu au contoare de energie termicã pentru defalcarea 
cheltuielilor aferente încãlzirii si apei calde de consum, atunci energia termicã 
utilizatã pentru furnizarea cãldurii se considerã în procent de 80% din energia 
termicã consumatã.

    SECTIUNEA a 3-a
    Reguli de repartizare a consumurilor individuale de energie termicã pentru 
încãlzire

    ART. 41
    Pentru determinarea consumurilor individuale pentru încãlzire, prestatorii vor 
respecta urmãtoarele etape:
    a) stabilirea cotelor individuale de energie termicã pentru încãlzirea pãrtilor 
aflate în proprietatea comunã (Qindiv. pc înc.) pentru proprietarii de apartamente 
sau de spatii cu altã destinatie decât cea de locuintã, precum si stabilirea 
cotelor individuale de energie termicã aferente instalatiilor de încãlzire 
interioarã ale agentilor economici se fac conform regulilor stabilite la art. 22 si 
23;
    b) stabilirea cotei individuale indivize (Kindiv. ap) de diminuare a facturilor 
individuale de energie termicã pentru încãlzire pentru fiecare spatiu cu destinatie 
de locuintã sau cu destinatie mixtã racordat la sistemul de alimentare centralizatã 
cu energie termicã, care se învecineazã cu spatiile cu altã destinatie decât cea de 
locuintã care nu asigurã integritatea vitrajului:

    Kindiv. ap = S1C ap/S1C t,

    unde:
    S1C ap reprezintã suprafata comunã dintre spatiul cu destinatie de locuintã sau 
destinatie mixtã racordat la sistemul de alimentare centralizatã cu energie termicã 
si spatiul cu altã destinatie de locuintã care nu asigurã integritatea vitrajului;
    S1C t reprezintã suprafata totalã comunã dintre toate spatiile cu destinatie de 
locuintã sau cu destinatie mixtã racordate la sistemul de alimentare centralizatã 
cu energie termicã si spatiul cu altã destinatie de locuintã care nu asigurã 
integritatea vitrajului;

             __
            \
    S1C t =  > S1C ap;



            /__

    c) stabilirea energiei termice pentru încãlzire aferente instalatiilor de 
încãlzire interioarã, aflate în proprietate individualã, ale tuturor spatiilor cu 
destinatie de locuintã sau cu destinatie mixtã echipate cu repartitoare de costuri:

    Qap înc. = Qt înc. - Qagenti înc. - Qpc înc.;

    d) stabilirea diferentei corectate de indexuri pentru fiecare spatiu "j" cu 
destinatie de locuintã sau cu destinatie mixtã (IN ap - IV ap)j:

                         n
                        __
                       \     i     i
    (IN ap - IV ap)j =  > (IN  - IV ),
                       /__
                         1

    unde:
      i     i
    IN  - IV  - diferenta corectatã dintre indexul curent si cel anterior la
                repartitorul de costuri cu numãrul "i" aferent spatiului "j" cu
                destinatie de locuintã sau cu destinatie mixtã;

      n
     __
    \     i     i
     > (IN  - IV ) - suma diferentelor corectate dintre indicii curenti si
    /__              indicii anteriori ai repartitoarelor de costuri pentru
     1               încãlzire ce deservesc spatiul cu destinatie de locuintã
                     sau cu destinatie mixtã;

    n - numãrul repartitoarelor de costuri pentru încãlzire din spatiul "j" cu 
destinatie de locuintã sau cu destinatie mixtã;

    e) stabilirea energiei termice pentru încãlzire aferente instalatiilor de 
încãlzire interioarã, aflate în proprietate individualã, ale spatiului "j" cu 
destinatie de locuintã sau cu destinatie mixtã, care este dotat cu sisteme de 
repartizare a costurilor:

                                          m
                                         __
                                        \
    Qindiv. ap înc.j = [(IN ap - IV ap)/ > (IN ap - IV ap)j] x Qap înc.,
                                        /__
                                          1

    unde:
    m - numãrul total de spatii "j" cu destinatie de locuintã sau cu destinatie 
mixtã din condominiu.

    SECTIUNEA a 4-a
    Repartizarea cheltuielilor individuale pentru încãlzire

    ART. 42
    (1) Factura individualã reprezentând contravaloarea energiei termice pentru 
încãlzire ce trebuie achitatã de un agent economic racordat la sistemul de 
alimentare centralizatã cu energie termicã va contine:
    a) contravaloarea cotei individuale de energie termicã aferente pãrtilor comune 



(Cindiv. pc agent):

    Cindiv. pc agent = Qindiv. pc înc. x P,

    unde:
    P reprezintã pretul reglementat aprobat de autoritatea competentã;

    b) contravaloarea cotei individuale de energie termicã aferente instalatiilor 
de încãlzire din proprietatea individualã (Cindiv. agent înc.):

    Cindiv. agent înc. = Qindiv. agent înc. x P;

    c) o penalitate (CP) de 100% din contravaloarea energiei termice ce i-ar fi 
revenit, prin repartizarea conform prevederilor legale, în cazul în care agentul 
economic nu asigurã integritatea vitrajului (geamuri sau usi sparte ori lipsã):

    CP = Cindiv. agent înc.

    (2) Furnizorii de energie termicã au obligatia de a diminua facturile 
individuale de energie termicã pentru încãlzire ale tuturor proprietarilor 
spatiilor cu destinatie de locuintã sau mixtã, racordati la sistemul de alimentare 
centralizatã cu energie termicã care se învecineazã cu agentii economici care nu 
asigurã integritatea vitrajului, din cadrul imobilului de tip condominiu, cu 
valorile individuale corespunzãtoare fiecãrui spatiu cu destinatie de locuintã 
(Vindiv. ap):

    Vindiv. ap = CP x Kindiv. ap;

    (3) În cazul în care în urma repartizãrilor se constatã cã V indiv. ap este mai 
mare decât contravaloarea cotei individuale de energie termicã aferente 
instalatiilor de încãlzire din proprietatea individualã (Cindiv. ap înc.) pentru 
spatiile cu destinatie de locuintã sau mixtã care se învecineazã cu agentii 
economici care nu asigurã integritatea vitrajului, diminuarea se aplicã pânã la 
nivelul contravalorii cotei individuale de energie termicã aferente pãrtilor comune 
(Cindiv. pc ap), diferenta urmând a fi repartizatã egal pentru restul de 
apartamente din condominiu.
    ART. 43
    (1) Factura individualã reprezentând contravaloarea energiei termice pentru 
încãlzire, ce trebuie achitatã de un agent economic desprins de la sistemul de 
alimentare centralizatã cu energie termicã, va contine:
    a) contravaloarea cotei individuale de energie termicã aferente pãrtilor 
comune, calculatã conform prevederilor art. 22 si 23 (Cindiv. pc agent):

    Cindiv. pc agent înc. = Qindiv. pc înc. x P,

    unde:
    P reprezintã pretul reglementat aprobat de autoritatea competentã;

    b) o penalitate (CP) reprezentând o majorare de 10 ori a cheltuielilor de 
încãlzire ce le revin, aferente pãrtilor comune, în cazul în care agentul economic 
nu asigurã integritatea vitrajului (usi sau geamuri sparte ori lipsã), aplicatã la 
contravaloarea energiei termice determinate conform lit. a):

    CP = 10 x Cindiv. pc agent înc.

    (2) Furnizorii de energie termicã au obligatia de a diminua facturile 
individuale de energie termicã pentru încãlzire ale tuturor proprietarilor 
spatiilor cu destinatie de locuintã sau mixtã, racordati la sistemul de alimentare 
centralizatã cu energie termicã care se învecineazã cu agentii economici care nu 



asigurã integritatea vitrajului, din cadrul imobilului de tip condominiu, cu 
valorile individuale corespunzãtoare fiecãrui spatiu cu destinatie de locuintã sau 
destinatie mixtã (Vindiv. ap):

    Vindiv. ap = CP x Kindiv. ap

    (3) În cazul în care în urma repartizãrilor se constatã cã Vindiv. ap este mai 
mare decât contravaloarea cotei individuale de energie termicã aferente 
instalatiilor de încãlzire din proprietatea individualã (Cindiv. ap înc.) pentru 
spatiile cu destinatie de locuintã care se învecineazã cu agentii economici care nu 
asigurã integritatea vitrajului, diminuarea se aplicã pânã la nivelul contravalorii 
cotei individuale de energie termicã aferente pãrtilor comune (Cindiv. pc ap), 
diferenta urmând a fi repartizatã egal pentru restul de apartamente din condominiu.
    ART. 44
    (1) Factura individualã reprezentând contravaloarea energiei termice pentru 
încãlzire ce trebuie achitatã de proprietarul spatiului cu destinatie de locuintã, 
racordat la sistemul de alimentare centralizatã cu energie termicã, va contine:
    a) contravaloarea cotei individuale de energie termicã aferente pãrtilor comune 
(C_indiv. pc ap):

    C_indiv. pc ap = Q_indiv. pc înc. x P_NR,

    unde:
    P_NR reprezintã pretul national de referintã sau pretul local, dupã caz;

    b) contravaloarea cotei individuale de energie termicã aferente instalatiilor 
de încãlzire din proprietatea individualã (Cindiv. ap înc.):

    Cindiv. ap înc. = Qindiv. ap înc. x PNR,

    unde:
    Qindiv. ap înc. se calculeazã conform relatiei de la art. 41 lit. e).

    (2) Factura individualã reprezentând contravaloarea energiei termice pentru 
încãlzire, ce trebuie achitatã de un proprietar al unui spatiu cu destinatie de 
locuintã, desprins de la sistemul de alimentare centralizatã cu energie termicã, 
dar care are asiguratã altã sursã de cãldurã, va contine contravaloarea cotei 
individuale de energie termicã aferente pãrtilor comune (C_indiv. pc ap):

    C_indiv. pc ap = Q_indiv. pc înc. x P_NR,

    unde:
    P_NR reprezintã pretul national de referintã sau pretul local, dupã caz.

    ART. 45
    Factura individualã cuprinzând contravaloarea energiei termice pentru 
încãlzire, ce trebuie achitatã de un proprietar al unui spatiu cu destinatie de 
locuintã, desprins de la sistemul de alimentare centralizatã cu energie termicã, 
dar care nu are asiguratã altã sursã de cãldurã, va contine contravaloarea cotei 
individuale de energie termicã aferente pãrtilor comune (C_indiv. pc ap):

    C_indiv. pc ap = Q_indiv. pc înc. x P_NR,

    unde:
    P_NR reprezintã pretul national de referintã sau pretul local, dupã caz.

    CAP. 4
    Repartizarea si facturarea individualã a consumurilor de energie termicã pentru 
apa caldã de consum în imobile de tip condominiu în care nu sunt montate 



repartitoare de costuri

    SECTIUNEA 1
    Domeniu de aplicare

    ART. 46
    (1) Metodologia de facturare individualã a consumurilor de energie termicã 
pentru apa caldã de consum în imobilele de tip condominiu unde nu sunt montate 
repartitoare de costuri poate fi aplicatã numai în cazul în care:
    a) determinarea energiei termice pentru apa caldã de consum, livratã de un 
furnizor de energie termicã, se face cu un mijloc de mãsurare legal, montat pe 
bransamentul termic al condominiului în punctul de delimitare/separare a 
instalatiilor;
    b) existã un contract de furnizare a energiei termice încheiat la nivel de 
scarã/imobil cu asociatia de proprietari/locatari;
    c) existã conventii/contracte individuale încheiate cu toti proprietarii de 
locuinte, spatii cu destinatie mixtã si spatii cu altã destinatie decât cea de 
locuintã din condominiu.
    (2) Se admite aplicarea procedurii de facturare individualã a consumurilor 
aferente apei calde de consum si în imobilele de tip condominiu unde sunt montate, 
la bransamentul comun, contoare pentru determinarea cantitãtilor de apã caldã. În 
acest caz, furnizorii de energie termicã au obligatia sã reducã cantitãtile de 
energie termicã aferente apei calde de consum, calculate conform normativelor în 
vigoare pentru imobilele respective, cu o valoare corespunzãtoare diminuãrii cu 2 
grade C a diferentei de temperaturã determinatã la punctul/centrala termicã.
    (3) Permisiunea mentionatã la alin. (2) este valabilã pânã la 30 iunie 2006, 
datã la care furnizorii de energie termicã trebuie sã asigure montarea contoarelor 
de energie termicã în conformitate cu prevederile art. 2 alin. (1) din Hotãrârea 
Guvernului nr. 933/2004 privind contorizarea consumatorilor racordati la sistemele 
publice centralizate de alimentare cu energie termicã.
    (4) Procedura de facturare individualã a consumurilor de energie termicã pentru 
apa caldã de consum se aplicã si în imobilele de tip condominiu în care existã 
locuinte sau spatii cu altã destinatie decât cea de locuintã cu surse individuale 
de cãldurã, precum si în cazul locuintelor sau spatiilor cu altã destinatie decât 
cea de locuintã desprinse total sau partial de la sistemul de alimentare 
centralizatã cu energie termicã.
    (5) Metodologia prevãzutã la alin. (1) este aplicabilã pânã la 31 iulie 2007, 
datã de la care devine obligatorie utilizarea Metodologiei de facturare individualã 
a consumurilor de energie termicã pentru încãlzire, în imobilele de tip condominiu 
unde sunt montate sisteme de repartizare a costurilor.

    SECTIUNEA a 2-a
    Principii de repartizare a consumurilor individuale de energie termicã pentru 
apa caldã de consum

    ART. 47
    (1) Pentru spatiile cu altã destinatie decât cea de locuintã din condominiu 
repartizarea cheltuielilor cu energia termicã pentru apa caldã de consum se face în 
baza energiei termice înregistrate de contorul individual de energie termicã.
    (2) Cantitatea de apã rece consumatã pentru prepararea apei calde de consum se 
stabileste conform înregistrãrilor contorului individual de energie termicã si se 
factureazã separat, de regulã, de cãtre furnizorul de apã rece, la tarifele în 
vigoare.
    ART. 48
    (1) În cazul în care în condominiu existã spatii cu altã destinatie decât cea 
de locuintã, alimentate cu apã caldã de consum de la bransamentul comun al 
condominiului si pentru care nu este respectatã încã prevederea de separare a 
instalatiilor, repartizarea cheltuielilor cu energia termicã pentru apa caldã de 
consum se face conform baremurilor stabilite potrivit normelor legale.



    (2) Cantitatea de apã rece consumatã pentru prepararea apei calde de consum se 
determinã conform baremurilor stabilite potrivit normelor legale si se factureazã 
separat, de regulã, de cãtre furnizorul de apã rece, la tarifele în vigoare.
    ART. 49
    Pentru spatiile cu destinatie mixtã din condominiu unde se desfãsoarã efectiv 
activitãti, alimentate de la bransamentul termic comun al condominiului si pentru 
care nu este respectatã încã prevederea de separare a instalatiilor, repartizarea 
cheltuielilor cu energia termicã pentru apa caldã de consum se face în functie de 
numãrul de persoane care locuiesc/desfãsoarã activitãti în mod curent în spatiile 
respective, pentru perioada în care s-a produs consumul.
    ART. 50
    Cotele de energie termicã pentru apa caldã de consum repartizate conform 
criteriilor stabilite la art. 47, 48 si 49 se factureazã la preturile reglementate 
pentru agenti economici.
    ART. 51
    (1) Pentru spatiile cu destinatie mixtã din condominiu unde nu se desfãsoarã 
efectiv activitãti, alimentate de la bransamentul termic comun al condominiului, 
repartizarea cotelor de energie termicã pentru apa caldã de consum se face în 
functie de numãrul de persoane care locuiesc în mod curent în spatiile respective, 
pentru perioada în care s-a produs consumul.
    (2) Cotele de energie termicã pentru apa caldã de consum, repartizate conform 
criteriului stabilit la alin. (1), se factureazã la pretul national de referintã 
sau la pretul local, dupã caz.
    ART. 52
    Repartizarea cotelor individuale de energie termicã pentru apa caldã de consum, 
aferente instalatiilor din spatiile comune - spãlãtorii, uscãtorii si alte spatii 
comune aflate în proprietate comunã - se face proportional cu cota indivizã care 
revine fiecãrui proprietar, astfel cum aceasta este înscrisã în actul de 
proprietate/contractul de vânzare-cumpãrare sau care a fost recalculatã conform 
prevederilor art. 16.
    ART. 53
    Nici un proprietar de apartament sau de spatiu cu altã destinatie decât cea de 
locuintã nu va fi exceptat de obligatia de a contribui la plata cheltuielilor 
comune ca urmare a renuntãrii la folosirea unei pãrti din proprietatea comunã, a 
abandonãrii apartamentului sau a spatiului cu altã destinatie decât cea de locuintã 
ori în alte situatii.
    ART. 54
    Cotele de energie termicã determinate conform criteriilor cuprinse la art. 48, 
49 si 52 se scad din energia termicã totalã aferentã apei calde de consum, 
înregistratã de contorul de la bransament, diferenta reprezentând consumul de 
energie termicã pentru apa caldã de consum ce se repartizeazã 
locuintelor/apartamentelor.
    ART. 55
    (1) Repartizarea cotelor de energie termicã pentru apa caldã de consum aferente 
spatiilor cu destinatie de locuintã se face proportional cu numãrul de persoane 
care locuiesc în mod curent în spatiile respective, pentru perioada în care s-a 
produs consumul.
    (2) Cantitatea de apã rece consumatã pentru prepararea apei calde de consum se 
repartizeazã proportional cu numãrul de persoane care locuiesc în mod curent în 
spatiile respective, pentru perioada în care s-a produs consumul, si se factureazã 
separat, de regulã, de cãtre furnizorul de apã rece, la tarifele în vigoare.

    SECTIUNEA a 3-a
    Reguli de repartizare a consumurilor individuale de energie termicã pentru apa 
caldã de consum

    ART. 56
    Pentru determinarea consumurilor individuale de energie termicã pentru apa 
caldã de consum, furnizorii de energie termicã vor respecta urmãtoarele etape:



    a) stabilirea energiei termice totale pentru apa caldã de consum (Qt acc) ce 
urmeazã a fi repartizatã tuturor apartamentelor si spatiilor cu altã destinatie 
decât cea de locuintã, corespunzãtoare energiei termice calculate în baza 
indicatiilor contoarelor de apã caldã de la bransamentul comun:

                                               -6
    Qt acc = c x ro x Vacc x (delta t - 2) x 10   [MJ],

    unde:
    c - [J/(kg*K)] reprezintã capacitatea caloricã masicã a apei;
    ro (kg/mc) reprezintã densitatea apei;
    delta t [K] - reprezintã diferenta dintre media lunarã a temperaturilor medii 
zilnice mãsurate pe conducta de distributie a apei calde de consum si media lunarã 
a temperaturilor medii zilnice mãsurate pe conducta de apã rece, înregistrate în 
registrul de parametri din punctul/centrala termicã;
    Vacc [mc] reprezintã volumul de apã caldã înregistrat de contorul de apã caldã 
de la bransament, pe perioada de facturare;

    b) stabilirea energiei termice totale pentru apa caldã de consum (Qt acc) ce 
revine tuturor apartamentelor si spatiilor cu altã destinatie decât cea de 
locuintã, corespunzãtor consumului de energie termicã înregistrat de contorul de 
energie termicã de la bransamentul comun, defalcatã pe componente:

    Qt acc = Qagenti acc + Qpc acc + Qap acc,

    unde:
    Qagenti acc reprezintã energia termicã pentru apa caldã de consum aferentã 
tuturor agentilor economici, respectiv suma cotelor individuale de energie termicã 
ce revine fiecãrui agent economic (Qindiv. agent acc);
    Qindiv. agent acc = IQ2 - IQ1 pentru agentii contorizati sau pe bazã de
                              __
                              \
baremuri Q indiv. agent acc =  > Qbarem pentru agentii necontorizati,
                              /__

    unde:
    IQ1, IQ2 reprezintã indexurile de consum de energie termicã aferentã apei calde 
de consum, determinatã pe baza indicatiilor contorului de energie termicã, de la 
începutul, respectiv sfârsitul perioadei de facturare;
    Qpc acc reprezintã energia termicã pentru apa caldã de consum aferentã pãrtilor 
aflate în proprietatea comunã, respectiv suma cotelor individuale de energie 
termicã ce revin locuintelor si spatiilor cu altã destinatie decât cea de locuintã 
(Qindiv. pc acc);

    Qindiv. pc acc = 10% Qt acc x K,

    unde:
    K reprezintã cota parte de proprietate comunã;
    Qap acc reprezintã energia termicã pentru apa caldã de consum aferentã tuturor 
spatiilor cu destinatie de locuintã, respectiv suma cotelor individuale de energie 
termicã ce revine fiecãrei locuinte (Qindiv. ap acc);

    Qap acc = Qt acc - Qagenti acc - Qpc acc;
    Qindiv. ap acc = (Nap/Nimobil) x Qap acc,

    unde:
    Nap reprezintã numãrul total de persoane care locuiesc/desfãsoarã activitãti în 
mod curent în locuintã, respectiv spatiul cu destinatie mixtã, pentru perioada în 
care s-a produs consumul;



    Nimobil reprezintã numãrul total de persoane care locuiesc/desfãsoarã 
activitãti în mod curent în locuintele, respectiv spatiile cu destinatie mixtã, din 
imobilul de tip condominiu, pentru perioada în care s-a produs consumul.

    SECTIUNEA a 4-a
    Repartizarea cheltuielilor individuale pentru apa caldã de consum

    ART. 57
    (1) Factura individualã reprezentând contravaloarea energiei termice aferentã 
apei calde de consum, ce trebuie achitatã de un agent economic racordat la sistemul 
de alimentare centralizatã cu energie termicã, va contine:
    a) contravaloarea cotei individuale de energie termicã aferente consumului de 
apã caldã din proprietatea individualã (C indiv. agent acc):

    Cindiv. agent acc = Qindiv. agent acc x P,

    unde:
    P reprezintã pretul reglementat aprobat de autoritatea competentã;

    b) contravaloarea cotei individuale de energie termicã aferente pãrtilor comune 
(Cindiv. pc agent):

    Cindiv. pc agent = Qindiv. pc acc x P

    (2) Agentii economici care nu au acces comun cu ceilalti proprietari la 
spatiile comune din condominiu sunt scutiti de plata cheltuielilor aferente 
pãrtilor comune.
    ART. 58
    (1) Factura individualã reprezentând contravaloarea energiei termice aferentã 
apei calde de consum, ce trebuie achitatã de un agent economic desprins de la 
sistemul de alimentare centralizatã cu energie termicã, va contine contravaloarea 
cotei individuale de energie termicã aferente pãrtilor comune (Cindiv. pc agent):

    Cindiv. pc agent = Qindiv. pc acc x P

    (2) Agentii economici care nu au acces comun cu ceilalti proprietari la 
spatiile comune din condominiu sunt scutiti de plata cheltuielilor aferente 
pãrtilor comune.
    ART. 59
    Factura individualã reprezentând contravaloarea energiei termice aferentã apei 
calde de consum, ce trebuie achitatã de proprietarul spatiului cu destinatie de 
locuintã, racordat la sistemul de alimentare centralizatã cu energie termicã, va 
contine:
    a) contravaloarea cotei individuale de energie termicã aferente consumului de 
apã caldã din proprietatea individualã (C_indiv. ap acc):

    C_indiv. ap acc = Q_indiv. ap acc x P_NR,

    unde:
    P_NR reprezintã pretul national de referintã sau pretul local, dupã caz;

    b) contravaloarea cotei individuale de energie termicã aferente pãrtilor comune 
(Cindiv. pc ap):

    Cindiv. pc ap = Qindiv. pc acc x PNR

    ART. 60
    Factura individualã reprezentând contravaloarea energiei termice aferente apei 
calde de consum, ce trebuie achitatã de un proprietar al unui spatiu cu destinatie 



de locuintã, desprins de la sistemul de alimentare centralizatã cu energie termicã, 
va contine contravaloarea cotei individuale de energie termicã aferente pãrtilor 
comune (C_indiv. pc ap):

    C_indiv. pc ap = Q_indiv. pc acc x P_NR,

    unde:
    P_NR reprezintã pretul national de referintã sau pretul local, dupã caz.

    CAP. 5
    Repartizarea si facturarea individualã a consumurilor de energie termicã pentru 
apa caldã de consum în imobile de tip condominiu în care sunt montate repartitoare 
de costuri

    SECTIUNEA 1
    Domeniu de aplicare

    ART. 61
    (1) Procedura de facturare individualã a consumurilor de energie termicã pentru 
apa caldã de consum în imobilele de tip condominiu unde sunt montate repartitoare 
de costuri poate fi aplicatã numai în cazul în care:
    a) determinarea energiei termice pentru apa caldã de consum, livratã de un 
furnizor de energie termicã, se face cu un mijloc de mãsurare legal, montat pe 
bransamentul termic al condominiului în punctul de delimitare/separare a 
instalatiilor;
    b) existã un contract de furnizare a energiei termice încheiat la nivel de 
scarã/imobil cu asociatia de proprietari/locatari;
    c) existã conventii/contracte individuale încheiate cu toti proprietarii de 
locuinte, spatii cu destinatie mixtã si spatii cu altã destinatie decât cea de 
locuintã din condominiu;
    d) toti proprietarii de spatii cu destinatie de locuintã sau cu destinatie 
mixtã si-au montat repartitoare de costuri pentru apa caldã în toate locurile de 
consum aflate în proprietatea individualã;
    e) asociatia de proprietari/locatari a asigurat montarea repartitoarelor de 
costuri pentru apa caldã de consum în toate spatiile comune aferente imobilului de 
tip condominiu;
    f) temperatura minimã de furnizare a apei calde în punctul de 
delimitare/separare a instalatiilor este de 45 grade C, în conditii de consum 
redus.
    (2) Se admite aplicarea procedurii de facturare individualã a consumurilor 
aferente apei calde de consum si în imobilele de tip condominiu unde sunt montate, 
la bransament, contoare pentru determinarea cantitãtilor de apã caldã. În acest 
caz, furnizorii de energie termicã au obligatia sã reducã cantitãtile de energie 
termicã aferente apei calde de consum, calculate conform normativelor în vigoare 
pentru imobilele respective, cu o valoare corespunzãtoare diminuãrii cu 2 grade C a 
diferentei de temperaturã determinatã la punctul/centrala termicã.
    (3) Permisiunea mentionatã la alin. (2) este valabilã pânã la 30 iunie 2006, 
datã pânã la care furnizorii de energie termicã trebuie sã asigure montarea 
contoarelor de energie termicã, în conformitate cu prevederile art. 2 alin. (1) din 
Hotãrârea Guvernului nr. 933/2004.
    (4) Procedura de facturare individualã a consumurilor de energie termicã pentru 
apa caldã de consum se aplicã si în imobilele de tip condominiu în care existã 
locuinte sau spatii cu altã destinatie decât cea de locuintã dotate cu surse 
individuale de cãldurã, precum si în cazul locuintelor sau spatiilor cu altã 
destinatie decât cea de locuintã desprinse total sau partial de la sistemul de 
alimentare centralizatã cu energie termicã.

    SECTIUNEA a 2-a
    Principii de repartizare a consumurilor individuale de energie termicã pentru 



apa caldã de consum

    ART. 62
    (1) Contoarele de apã caldã care au aprobare de model si verificare metrologicã 
initialã pot fi utilizate ca repartitoare de costuri pentru apã caldã.
    (2) Pentru garantarea corectitudinii înregistrãrilor si încadrarea în erorile 
tolerate, maxim admisibile, asociatiile de proprietari/locatari pot solicita 
Biroului Român de Metrologie Legalã verificarea, contra cost, în baza unor 
normative tehnice special întocmite în acest scop, a contoarelor de apã utilizate 
ca repartitoare de costuri.
    (3) Dupã verificare, contoarele utilizate ca repartitoare de costuri care au 
îndeplinit conditiile stabilite în normativele tehnice se pot monta si utiliza în 
instalatie.
    (4) Este interzisã montarea în instalatii a contoarelor de apã utilizate ca 
repartitoare de costuri care nu au îndeplinit conditiile stabilite în normativele 
tehnice.
    ART. 63
    Indicatiile contoarelor de apã caldã utilizate ca repartitoare de costuri nu 
pot fi folosite în tranzactii comerciale sau ca bazã de stabilire a tarifelor, 
taxelor, impozitelor si altele asemenea.
    ART. 64
    (1) Citirea indicilor repartitoarelor de costuri pentru apa caldã se va face de 
cãtre reprezentantul legal al asociatiei de proprietari/locatari, respectiv de 
cãtre prestator, împreunã cu proprietarul spatiului cu destinatie de locuintã, pe 
cât posibil în aceeasi zi în care se citesc contoarele de energie termicã montate 
pe bransamentul de apã caldã. Cu aceastã ocazie se vor citi si indicii 
repartitoarelor de costuri pentru apã caldã montate în spatiile comune. Valorile 
citite la fiecare repartitor se vor trece într-un tabel care va cuprinde:
    1. data;
    2. apartamentul/spatiul comun;
    3. numele proprietarului;
    4. valoarea indicelui/indicilor;
    5. starea sigiliilor;
    6. starea instalatiei sanitare interioare, cu mentionarea eventualelor 
defectiuni;
    7. semnãtura de confirmare a proprietarului.
    (2) Se admite autocitirea, caz în care reprezentantul legal al asociatiei de 
proprietari/locatari, respectiv prestatorul, are obligatia de a centraliza si preda 
furnizorului repartizarea consumurilor individuale de apã caldã.
    ART. 65
    Pentru spatiile cu altã destinatie decât cea de locuintã din condominiu 
repartizarea cantitãtilor de energie termicã pentru apa caldã de consum, respectiv 
a cantitãtilor de apã caldã, se face conform criteriului stabilit la art. 48.
    ART. 66
    (1) În cazul în care apa caldã este utilizatã în spatiile cu destinatie de 
spãlãtorie, special amenajate în acest sens din constructie, asociatia de 
proprietari/locatari, prin intermediul administratorului, va tine o evidentã a 
indicilor repartitorului de costuri pentru apã caldã montat la spãlãtorie, pe 
fiecare membru al asociatiei, iar cheltuielile aferente consumului pentru 
spãlãtorie se vor adãuga proprietarului care a utilizat spãlãtoria.
    (2) Pentru perioada în care repartitorul de costuri pentru spãlãtorie a fost 
indisponibil, indiferent de cauzã, consumurile pentru spãlãtorie se stabilesc 
conform baremurilor în vigoare, iar repartizarea cheltuielilor aferente apei calde 
se face în sistem pausal tuturor proprietarilor din condominiul respectiv.
    ART. 67
    (1) Consumul de energie termicã pentru apa caldã de consum si cantitãtile de 
apã caldã aferente spatiilor comune, altele decât spãlãtorii Qpc acc, se 
repartizeazã tuturor proprietarilor spatiilor cu destinatie de locuintã sau cu altã 
destinatie, proportional cu cota indivizã.



    (2) Pe perioada în care repartitorul de costuri pentru pãrtile comune este 
indisponibil, indiferent de cauzã, se ia în considerare contravaloarea acestui 
consum, aferentã citirii anterioare.
    ART. 68
    (1) Pentru spatiile cu destinatie mixtã din condominiu unde se desfãsoarã 
efectiv activitãti, alimentate de la bransamentul termic comun al condominiului si 
pentru care nu este respectatã încã prevederea de separare a instalatiilor, 
repartizarea cotelor de energie termicã pentru apa caldã de consum se face 
proportional cu diferenta indicilor repartitoarelor de apã caldã montate la toate 
locurile de consum din proprietatea individualã.
    (2) Cotele de energie termicã pentru apã caldã de consum, repartizate conform 
criteriului stabilit la alin. (1), se factureazã la pretul reglementat pentru 
agenti economici.
    ART. 69
    (1) Pentru spatiile cu destinatie mixtã din condominiu unde nu se desfãsoarã 
efectiv activitãti, alimentate de la bransamentul termic comun al condominiului, 
repartizarea cotelor de energie termicã pentru apa caldã de consum se face 
proportional cu diferenta indicilor repartitoarelor de apã caldã montate la toate 
locurile de consum din proprietatea individualã.
    (2) Cotele de energie termicã pentru apa caldã de consum, repartizate conform 
criteriului stabilit la alin. (1), se factureazã la pretul national de referintã 
sau la pretul local, dupã caz.
    ART. 70
    Pentru spatiile cu destinatie de locuintã din condominiu repartizarea 
consumului de energie termicã pentru apa caldã de consum si a cantitãtilor de apã 
caldã de consum se face proportional cu diferenta indicilor repartitoarelor de apã 
caldã montate la toate locurile de consum din proprietatea individualã.
    ART. 71
    (1) Pe perioada în care contorul de energie termicã montat pe bransamentul de 
apã caldã este indisponibil, indiferent de cauzã, se ia în considerare 
contravaloarea consumului aferent citirii anterioare sau unei perioade similare.
    (2) Constatarea defectãrii contorului si stabilirea perioadei cât acesta a fost 
indisponibil se fac de cãtre furnizorul de apã caldã de consum, acesta având 
obligatia de a comunica în scris aceste date asociatiei de proprietari/locatari.
    ART. 72
    Dacã din motive întemeiate consumatorul nu poate efectua autocitirea sau nu 
poate asigura accesul în locuintã în perioada stabilitã pentru citirea 
repartitoarelor de costuri pentru apa caldã de consum, se ia în considerare 
consumul aferent citirii anterioare ori unei perioade similare, urmând ca 
regularizarea sã se facã luna urmãtoare.
    ART. 73
    (1) Pe perioada în care chiar dacã un singur repartitor de costuri pentru apã 
caldã, montat într-un spatiu cu destinatie de locuintã, este defect sau scos din 
circuit repartizarea cheltuielilor pentru apa caldã pentru acel spatiu se face în 
regim pausal.
    (2) Cantitatea lunarã de apã caldã de consum, ce revine fiecãrui locatar în 
cazul în care repartitoarele de apã caldã sunt indisponibile, indiferent de cauzã, 
se determinã prin raportarea consumului mediu de apã caldã facturat în decursul 
ultimelor 3 luni consecutive la numãrul mediu de locatari din condominiu din 
aceeasi perioadã.
    (3) Perioada se considerã în luni calendaristice întregi, indiferent de numãrul 
de zile în care a fost indisponibil repartitorul de apã caldã în acea lunã.
    ART. 74
    (1) În cazul în care, în urma calculelor de repartizare, se constatã anomalii 
în repartizarea cheltuielilor pentru unii proprietari ai spatiilor cu destinatie de 
locuintã, se vor lua mãsuri de verificare si de depistare a cauzelor, iar pentru 
acel/acele apartament/apartamente pentru care rezultã anomalii repartizarea 
cheltuielilor se va face conform prevederilor art. 73.
    (2) Se considerã anomalie si repartizarea unui consum de apã caldã mai mic de 



15 litri pe zi pentru o persoanã, cantitate care reprezintã normã sanitarã minimã 
de sãnãtate.
    ART. 75
    În cazul în care prepararea agentului termic si a apei calde se realizeazã 
local cu centrale termice de scarã sau de imobil, cantitatea de combustibil 
utilizatã pentru prepararea apei calde în sezonul de încãlzire reprezintã un 
procent de 20% din cantitatea de combustibil consumat.

    SECTIUNEA a 3-a
    Reguli de repartizare a consumurilor individuale de energie termicã pentru apa 
caldã de consum

    ART. 76
    La repartizarea consumurilor de energie termicã si a cantitãtilor de apã caldã 
de consum furnizorii de energie termicã vor respecta urmãtoarele reguli:
    a) stabilirea energiei termice totale pentru apa caldã de consum (Qt acc) ce 
urmeazã a fi repartizatã tuturor apartamentelor si spatiilor cu altã destinatie 
decât cea de locuintã, corespunzãtor energiei termice calculate în baza 
indicatiilor contoarelor de apã caldã de la bransamentul comun:

                                               -6
    Qt acc = c x ro x Vacc x (delta t - 2) x 10  [MJ],

    unde:
    c [J/(kg*K)] reprezintã capacitatea caloricã masicã a apei;
    ro (kg/mc) reprezintã densitatea apei;
    delta t [K] reprezintã diferenta dintre media lunarã a temperaturilor medii 
zilnice mãsurate pe conducta de distributie a apei calde de consum si media lunarã 
a temperaturilor medii zilnice mãsurate pe conducta de apã rece, înregistrate în 
registrul de parametri din punctul/centrala termicã;
    Vacc [mc] reprezintã volumul de apã caldã înregistrat de contorul de apã caldã 
de la bransament, pe perioada de facturare;

    b) stabilirea energiei termice totale pentru apa caldã de consum (Qt acc) ce 
revine tuturor apartamentelor si spatiilor cu altã destinatie decât cea de 
locuintã, corespunzãtor consumului de energie termicã înregistrat de contorul de 
energie termicã de la bransamentul comun si repartizarea cotelor de energie termicã 
pe componente:

    Qt acc = Qagenti acc + QS acc + Qpc acc + Qap acc,

în cazul în care agentii economici sunt racordati în aval de contorul de energie 
termicã aferent condominiului sau alimentati din bransamentul comun al 
condominiului;

    sau Qt acc = QS acc + Qpc acc + Qap acc,

în cazul în care agentii economici sunt racordati în amonte de contorul de energie 
termicã aferent condominiului,

    unde:
    Qagenti acc reprezintã energia termicã pentru apa caldã de consum aferentã 
tuturor agentilor economici, respectiv suma cotelor individuale de energie termicã 
ce revine fiecãrui agent economic (Qindiv. agent acc);
    Qindiv. agent acc = IQ2 - IQ1 pentru agentii contorizati sau pe bazã de
                            __
                            \
baremuri Qindiv. agent acc = > Q barem pentru agentii necontorizati,
                            /__



    unde:
    IQ1, IQ2 reprezintã indexurile de consum de energie termicã aferentã apei calde 
de consum, determinatã în baza indicatiilor contorului de energie termicã, de la 
începutul, respectiv sfârsitul perioadei de facturare;

                                                  S     S
                                                IN  - IV
QS acc = (Qt acc - Qagent acc) x --------------------------------------------;
                                   n
                                  __
                                 \     i     i       S     S       PC     PC
                                  > (IN  - IV ) + (IN  - IV ) + (IN   - IV  )
                                 /__
                                   1

                                                  PC     PC
                                                IN   - IV
Qpc acc = (Qt acc - Qagent acc) x --------------------------------------------;
                                    n
                                   __
                                  \     i     i       S     S       PC     PC
                                   > (IN  - IV ) + (IN  - IV ) + (IN   - IV  )
                                  /__
                                    1

                                              n
                                             __
                                            \     i     i
                                             > (IN  - IV )
                                            /__
                                              1
Qap acc = (Qt acc - Qagenti acc) x --------------------------------------------,
                                     n
                                    __
                                   \     i     i       S     S       PC     PC
                                    > (IN  - IV ) + (IN  - IV ) + (IN   - IV  )
                                   /__
                                     1

    unde:
    QS acc reprezintã energia termicã pentru apa caldã aferentã consumului de la 
spãlãtorie;
    Qpc acc reprezintã energia termicã aferentã apei calde de consum, utilizatã 
pentru pãrtile comune;
    Qap acc reprezintã energia termicã aferentã consumurilor de apã caldã din 
proprietãtile individuale ale spatiilor cu destinatie de locuintã;

      S     S
    IN  - IV  [-] reprezintã diferenta dintre indicele curent si cel anterior la
                  repartitorul de costuri pentru apã caldã montat la spãlãtorie;

      PC   PC
    IN - IV   [-] - reprezintã diferenta dintre indicele curent si cel anterior
                    la repartitorul de costuri pentru apã caldã montat pentru
                    pãrtile comune;

      i    i
    IN - IV [-] reprezintã suma diferentelor dintre indicii curenti si indicii



                anteriori ai repartitoarelor de apã caldã ce deservesc spatiul
                cu destinatie de locuintã cu numãrul "i";

      n
     __
    \     i    i
     > (IN - IV ) reprezintã suma diferentelor dintre indicii curenti si indicii
    /__           anteriori ai repartitoarelor de apã caldã ce deservesc toate
      1           spatiile cu destinatie de locuintã;

    n reprezintã numãrul total de spatii cu destinatie de locuintã din condominiu;

    c) stabilirea cantitãtii totale de apã rece utilizate la prepararea apei calde 
de consum (Vt acc), ce revine tuturor apartamentelor si spatiilor cu altã 
destinatie decât cea de locuintã, corespunzãtor cantitãtii de apã caldã 
înregistrate de contorul de energie termicã de la bransamentul comun, si 
repartizarea cantitãtilor de apã caldã pe componente:

    Vt acc = Vagenti acc + VS acc + Vpc acc + Vap acc,

în cazul în care agentii economici sunt racordati în aval de contorul de energie 
termicã aferent condominiului sau alimentati din bransamentul comun al 
condominiului;

    sau Vt acc = VS acc + Vpc acc + Vap acc,

în cazul în care agentii economici sunt racordati în amonte de contorul de energie 
termicã aferent condominiului,

    unde:
    Vagenti ac reprezintã cantitatea de apã caldã de consum aferentã tuturor 
agentilor economici, respectiv suma cotelor individuale de apã caldã ce revine 
fiecãrui agent economic (Vindiv. agent acc);
    Vindiv. agent acc = IV2 - IV1 pentru agentii contorizati sau pe bazã de
                              __
                             \
baremuri Vindiv. agent acc =  > Vbarem pentru agentii necontorizati,
                             /__

    unde:
    IV1, IV2 reprezintã indexurile de consum aferente apei calde de consum pentru 
cantitatea de apã caldã determinatã în baza indicatiilor contorului de energie 
termicã, de la începutul, respectiv sfârsitul perioadei de facturare;

                                                       S     S
                                                     IN  - IV
VS acc = (Vt acc - Vagenti acc) x --------------------------------------------;
                                     n
                                    __
                                   \     i     i       S     S       PC     PC
                                    > (IN  - IV ) + (IN  - IV ) + (IN   - IV  )
                                   /__
                                     1

                                                       PC     PC
                                                     IN   - IV
Vpc acc = (Vt acc - Vagenti acc) x --------------------------------------------;
                                    n
                                    __



                                   \     i     i       S     S       PC     PC
                                    > (IN  - IV ) + (IN  - IV ) + (IN   - IV  )
                                   /__
                                     1

                                                 n
                                                __
                                               \      i     i
                                                >  (IN  - IV )
                                               /__
                                                 1
Vap acc = (Vt acc - Vagenti acc) x -------------------------------------------,
                                     n
                                    __
                                   \     i     i       S     S       PC     PC
                                    > (IN  - IV ) + (IN  - IV ) + (IN   - IV  )
                                   /__
                                     1

    unde:
    VS acc reprezintã cantitatea de apã rece utilizatã pentru prepararea apei 
calde, aferentã consumului la spãlãtorie;
    Vpc acc reprezintã cantitatea de apã rece utilizatã pentru prepararea apei 
calde, aferentã consumului pentru pãrtile comune;
    Vap acc reprezintã cantitatea de apã rece utilizatã pentru prepararea apei 
calde, aferentã consumurilor de apã caldã din proprietãtile individuale ale 
spatiilor cu destinatie de locuintã;

      S     S
    IN  - IV [-] reprezintã diferenta dintre indicele curent si cel anterior la
                 repartitorul de costuri pentru apã caldã montat la spãlãtorie;

      PC     PC
    IN   - IV   [-] reprezintã diferenta dintre indicele curent si cel anterior
                    la repartitorul de costuri pentru apã caldã montat pentru
                    pãrtile comune;

      i     i
    IN  - IV  [-] reprezintã suma diferentelor dintre indicii curenti si indicii
                  anteriori ai repartitoarelor de apã caldã ce deservesc spatiul
                  cu destinatie de locuintã cu numãrul "i";

      n
     __
    \     i     i
     > (IN  - IV ) reprezintã suma diferentelor dintre indicii curenti si
    /__            indicii anteriori ai repartitoarelor de apã caldã ce
      1            deservesc toate spatiile cu destinatie de locuintã;

    n - reprezintã numãrul total de spatii cu destinatie de locuintã din 
condominiu.

    SECTIUNEA a 4-a
    Repartizarea cheltuielilor individuale pentru apa caldã de consum

    ART. 77
    (1) Factura individualã reprezentând contravaloarea energiei termice aferentã 
apei calde de consum, ce trebuie achitatã de un agent economic racordat la sistemul 
de alimentare centralizatã cu energie termicã, va contine:



    a) contravaloarea cotei individuale de energie termicã aferente consumului de 
apã caldã din proprietatea individualã (Cindiv. agent acc):

    Cindiv agent. acc = Qindiv. agent acc x P,

    unde:
    P reprezintã pretul reglementat aprobat de autoritatea competentã;

    b) contravaloarea cotei individuale de energie termicã aferente pãrtilor comune 
(Cindiv. pc agent):

    Cindiv. pc agent = Qpc acc x K x P,

    unde:
    K reprezintã cota indivizã;

    c) contravaloarea cotei individuale de energie termicã aferente apei calde de 
consum utilizate de agentul economic la spãlãtorie:

    Cindiv. S acc = (Qt acc - Qagenti acc ) x

                                S          S
                              IN agent - IV agent
                 ---------------------------------------------- x P,
                    n
                   __
                  \      i     i       S     S       PC     PC
                   >  (IN  - IV ) + (IN  - IV ) + (IN   - IV  )
                  /__
                    1

    unde:
      S          S
    IN agent - IV agent reprezintã diferenta de indici de la repartitorul de apã
                        caldã montat la spãlãtorie ce revine agentului economic
                        pe perioada de facturare, pe baza evidentelor din
                        tabelul întocmit de administratorul asociatiei de
                        proprietari/locatari.

    (2) Agentii economici care nu au acces comun cu ceilalti proprietari la 
celelalte spatii comune din condominiu sunt scutiti de plata cheltuielilor aferente 
pãrtilor comune.
    ART. 78
    Factura individualã reprezentând contravaloarea energiei termice consumate, 
aferentã apei calde de consum, ce trebuie achitatã de proprietarul spatiului cu 
destinatie de locuintã, racordat la sistemul de alimentare centralizatã cu energie 
termicã, va contine:
    a) contravaloarea cotei individuale de energie termicã aferente consumului de 
apã caldã din proprietatea individualã (C_indiv. ap acc):

    C_indiv. ap acc = Q_indiv. ap acc x P_NR,

    unde:
    P_NR reprezintã pretul national de referintã sau pretul local, dupã caz.

    b) contravaloarea cotei individuale de energie termicã aferente pãrtilor comune 
(Cindiv. pc ap):

    Cindiv. pc ap = Qpc acc x K x PNR,



    unde:
    K reprezintã cota indivizã;

    c) contravaloarea cotei individuale de energie termicã aferente apei calde de 
consum utilizate de apartamentul cu numãrul "i" la spãlãtorie:

    Cindiv. S ap = (Qt acc - Qagenti acc) x

                                      S      S
                                   INi  - IVi
                 ---------------------------------------------- x PNR,
                    n
                   __
                  \      i     i       S     S       PC     PC
                   >  (IN  - IV ) + (IN  - IV ) + (IN   - IV  )
                  /__
                    1

    unde:
       S     S
    INi - IVi  reprezintã diferenta de indici de la repartitorul de apã caldã
               montat la spãlãtorie ce revine apartamentului cu numãrul "i" pe
               perioada de facturare, pe baza evidentelor din tabelul întocmit
               de administratorul asociatiei de proprietari/locatari.

    ART. 79
    Factura individualã reprezentând contravaloarea energiei termice consumate, 
aferentã apei calde de consum, ce trebuie achitatã de proprietarul spatiului cu 
destinatie de locuintã, desprins de la sistemul de alimentare centralizatã cu 
energie termicã, va contine:
    a) contravaloarea cotei individuale de energie termicã aferente pãrtilor comune 
(C_indiv. pc ap):

    C_indiv. pc ap = Q_pc acc x K x P_NR,

    unde:
    P_NR reprezintã pretul national de referintã sau pretul local, dupã caz;

    b) contravaloarea cotei individuale de energie termicã aferente apei calde de 
consum utilizate de apartamentul cu numãrul "i" la spãlãtorie:

    Cindiv. S ap = (Qt acc - Qagenti acc ) x

                                      S      S
                                   INi  - IVi
                 ---------------------------------------------- x PNR,
                    n
                   __
                  \      i     i       S     S       PC     PC
                   >  (IN  - IV ) + (IN  - IV ) + (IN   - IV  )
                  /__
                    1

    unde:
       S      S
    INi  - IVi  reprezintã diferenta de indici de la repartitorul de apã caldã
                montat la spãlãtorie ce revine apartamentului cu numãrul "i" pe
                perioada de facturare, pe baza evidentelor din tabelul întocmit



                de administratorul asociatiei de proprietari/locatari.

    CAP. 6
    Emiterea facturilor

    ART. 80
    Facturile se emit pentru fiecare proprietar de locuintã sau spatiu cu altã 
destinatie decât cea de locuintã cu care s-a încheiat conventie de facturare 
individualã a cotei-pãrti ce îi revine din consumul total de energie termicã 
înregistrat de grupurile de mãsurare/contoare de la bransamentul termic comun al 
imobilului de tip condominiu.
    ART. 81
    (1) Facturarea consumurilor de energie termicã se va face lunar, perioada de 
facturare fiind, de regulã, corespunzãtoare lunii calendaristice. În cazul în care 
furnizorul are un volum mare de facturare, perioada de facturare poate fi esalonatã 
pe toatã durata lunii. Perioada de facturare face parte din datele obligatorii care 
vor fi precizate în procesele-verbale încheiate cu ocazia citirii contoarelor.
    (2) Furnizorul este obligat sã precizeze în contractele de furnizare a energiei 
termice data citirii aparaturii de mãsurare utilizate pentru stabilirea si 
facturarea consumurilor de energie termicã. Orice abatere de la data si intervalul 
orar stabilit va fi comunicatã în scris utilizatorilor, în timp util.
    (3) În cazul utilizatorilor contorizati la care citirea contoarelor de energie 
termicã presupune accesul într-o incintã apartinând utilizatorului, furnizorul va 
conveni cu acesta conditiile de acces.
    ART. 82
    Factura individualã emisã de furnizor trebuie sã cuprindã cel putin urmãtoarele 
informatii: destinatarul facturii, data emiterii facturii, termenul de platã 
scadent, perioada pentru care s-a fãcut facturarea energiei consumate, semnãtura si 
stampila emitentului, semnificatia fiecãrei obligatii de platã cuprinse în facturã 
(platã pentru energie, pentru penalitãti, pentru corectii etc.), datele care au 
stat la baza stabilirii consumurilor de energie termicã (consumurile de energie 
termicã înregistrate de grupul de mãsurare/contoare de la bransament, suprafata 
echivalentã termic totalã a condominiului, suprafata echivalentã termic aferentã 
pãrtilor comune, cota indivizã, suprafata utilã, numãrul de persoane sau alte 
elemente, dupã caz), valorile mãrimilor de facturat si indexurile aferente (cu 
precizarea dacã indicii sunt cititi sau estimati), tarifele aplicate pentru fiecare 
mãrime de facturat, temeiul legal de pret, sumele rezultate pentru fiecare mãrime 
facturatã, precum si valoarea totalã de platã.
    ART. 83
    Furnizorul trebuie sã ofere mai multe modalitãti de distribuire (de exemplu: 
distribuirea de cãtre reprezentantul furnizorului la adresa proprietarului, prin 
postã, alte modalitãti convenite de comun acord cu utilizatorii).

    CAP. 7
    Dispozitii finale

    ART. 84
    (1) Proprietarii care îsi înstrãineazã apartamentele sau spatiile cu altã 
destinatie sunt obligati ca la întocmirea formelor de înstrãinare sã facã dovada 
achitãrii la zi a cheltuielilor care le revin, iar noul proprietar este obligat sã 
accepte continuarea conventiei de facturare individualã.
    (2) Notarii publici nu vor autentifica actele de înstrãinare fãrã dovezile 
achitãrii la zi a cheltuielilor de cãtre vechiul proprietar si acceptãrii preluãrii 
în facturare individualã de cãtre noul proprietar, eliberate de furnizorul de 
energie termicã.
    ART. 85
    Livrarea, montarea sistemelor de repartizare a costurilor, precum si 
repartizarea costurilor individuale cu energia termicã se pot face numai de cãtre 
prestatori autorizati de autoritatea nationalã de reglementare competentã.



    ART. 86
    (1) Contractele de livrare - montare si/sau de exploatare a repartitoarelor de 
costuri pentru încãlzire se încheie între asociatia de proprietari/locatari si 
prestator si vor cuprinde clauze obligatorii privind rãspunderea contractualã a 
prestatorului, în cazul:
    a) livrãrii si montãrii de repartitoare de costuri neconforme cu standardele 
române SR EN 834 si SR EN 835, respectiv cu cerintele din Normativul tehnic privind 
conditiile de montare si exploatare a sistemelor de repartizare a costurilor pentru 
încãlzire si apã caldã de consum;
    b) nerespectãrii criteriilor de repartizare individualã a consumurilor de 
energie termicã stabilite în prezenta metodologie;
    c) neasigurãrii unei montãri corecte a repartitoarelor de costuri în vederea 
realizãrii de citiri si repartizãri ireprosabile a cotelor-pãrti din consumul total 
de energie termicã înregistrat de grupul de mãsurare/contoare de la bransamentul 
termic al condominiului;
    d) nepredãrii la termen cãtre asociatia de proprietari/locatari si cãtre 
furnizor a tabelului centralizator cu repartizarea individualã a consumurilor de 
energie termicã;
    e) defectãrii repartitoarelor de costuri în perioada de garantie.
    (2) În termen de 60 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei metodologii, 
prestatorii au obligatia sã încheie cu asociatiile de proprietari/locatari acte 
aditionale la contractele existente, cu clauzele prevãzute la alin. (1).
    (3) Documentatia tehnicã si economicã se pune la dispozitie de prestator si se 
pãstreazã de cãtre presedintele asociatiei de proprietari/locatari, care are 
obligatia tinerii la zi a Cãrtii tehnice a constructiei.
    ART. 87
    În cazul în care furnizorii de energie termicã au încheiate conventii de 
facturare individualã cu proprietarii din imobilele de tip condominiu, prestatorii 
care repartizeazã cotele-pãrti ce revin fiecãrui proprietar din consumul de energie 
termicã înregistrat de grupul de mãsurare/contoare montat la bransamentul termic au 
obligatia de a conveni de comun acord cu furnizorul de energie termicã modelul de 
tabel centralizator cu consumurile individuale, inclusiv aplicatia software si 
modalitatea de transmitere în format electronic a datelor cãtre acesta.
    ART. 88
    În termen de 90 de zile de la depunerea cererii si a dosarului complet de cãtre 
asociatiile de proprietari/locatari, cu actele necesare preluãrii în facturare 
individualã, furnizorii de energie termicã au obligatia de a întreprinde toate 
actiunile si de a lua toate mãsurile pentru asigurarea în conditii optime a 
activitãtilor de facturare si încasare individualã a consumurilor de energie 
termicã.
    ART. 89
    În termen de 90 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei metodologii, toti 
prestatorii care monteazã si exploateazã sisteme de repartizare a costurilor au 
obligatia sã obtinã autorizatia de operare de la autoritatea de reglementare 
competentã.

    ANEXA 2

                             CONTRACT-CADRU
de furnizare a energiei termice pentru utilizatori de tip urban (asociatii de 
proprietari/locatari sau persoane fizice asimilate acestora, societãti comerciale, 
institutii publice)

    Dispozitii generale
    ART. 1
    În termen de 90 de zile de la intrarea în vigoare a prezentului contract-cadru 
furnizorii de energie termicã vor încheia acte aditionale la contractele existente 
sau contracte noi cu asociatiile de proprietari/locatari care nu au solicitat 
preluarea în facturare individualã a consumurilor de energie termicã, respectând 



clauzele prevãzute în modelul Contractului de furnizare a energiei termice 
prezentat în anexa nr. I.
    ART. 2
    Pentru asociatiile de proprietari/locatari sau persoane asimilate acestora care 
solicitã furnizorului de energie termicã preluarea în facturare individualã a 
consumurilor de energie termicã pentru încãlzire si apã caldã de consum, se vor 
încheia contracte noi sau acte aditionale la contractele existente, conform 
modelului Contractului de furnizare a energiei termice prezentat în anexa nr. II.
    ART. 3
    În toate problemele care nu sunt prevãzute în prezentul contract, pãrtile se 
supun prevederilor legislatiei specifice, ale Codului civil si ale Codului 
comercial.
    ART. 4
    Prezentul contract are la bazã urmãtoarele acte normative de referintã:
    a) Legea serviciilor publice de gospodãrie comunalã nr. 326/2001, cu 
modificãrile si completãrile ulterioare;
    b) Hotãrârea Guvernului nr. 373/2002 privind organizarea si functionarea 
Autoritãtii Nationale de Reglementare pentru Serviciile Publice de Gospodãrie 
Comunalã - A.N.R.S.C., cu modificãrile si completãrile ulterioare;
    c) Ordonanta Guvernului nr. 73/2002 privind organizarea si functionarea 
serviciilor publice de alimentare cu energie termicã produsã centralizat, cu 
modificãrile ulterioare;
    d) Ordonanta de urgentã a Guvernului nr. 5/2003 privind acordarea de ajutoare 
pentru încãlzirea locuintei, precum si a unor facilitãti populatiei pentru plata 
energiei termice;
    e) Hotãrârea Guvernului nr. 217/2003 pentru aprobarea Normelor metodologice de 
aplicare a prevederilor Ordonantei de urgentã a Guvernului nr. 5/2003 privind 
acordarea de ajutoare pentru încãlzirea locuintei, precum si a unor facilitãti 
populatiei pentru plata energiei termice;
    f) Ordonanta Guvernului nr. 21/1992 privind protectia consumatorilor, cu 
modificãrile ulterioare;
    g) Hotãrârea Guvernului nr. 933/2004 privind contorizarea consumatorilor 
racordati la sistemele publice centralizate de alimentare cu energie termicã.

    ANEXA 1

                    CONTRACT DE FURNIZARE A ENERGIEI TERMICE
                    nr. .......... din data ................

    I. Pãrtile contractante

    ART. 1
    Între ................................................................., cu 
sediul în localitatea ..........................., str. ....................... nr. 
............, sectorul/judetul ............................, înmatriculatã la 
registrul comertului cu nr. ......................, cod unic de 
înregistrare .............................., cont .............................., 
deschis la ........................................., titularã a licentei emise de 
cãtre ................................, nr. ............... 
din ...................., reprezentatã 
de .........................................., având functia 
de ..........................., si de ........................, având functia 
de ........................, în calitate de furnizor, pe de o parte,
    si
    Asociatia de proprietari, cu sediul în localitatea ......................., 
str. ..................... nr. ....., bl. ...., sectorul/judetul ............., 
autorizatã prin Încheierea judecãtoreascã nr. .......... (nr. dosar/an) emisã de 
Judecãtoria ..........................., cod fiscal .........................., 
cont .........................., deschis la .................................., 



reprezentatã de ...................................................., având functia 
de presedinte, în calitate de utilizator, pe de altã parte,
    sau
    Asociatia de locatari, cu sediul în localitatea .........................., 
str. ..................... nr. ....., bl. ....., sectorul/judetul ............, cod 
fiscal ......................, cont ......................................, deschis 
la ......................, reprezentatã de ..........................., având 
functia de presedinte, în calitate de utilizator, pe de altã parte,
    sau
    ........................................................, cu sediul în
               (societatea comercialã/institutia)
localitatea .........................................................., 
str. ....................................... nr. ..........., 
sectorul/judetul .............................., înmatriculatã la registrul 
comertului cu nr. ..................., cod unic de 
înregistrare ................................, atribut 
fiscal ......................., cont ................................., deschis 
la ......................., reprezentatã de .........................., în calitate 
de utilizator, pe de altã parte,
    sau
    ..............................................................., situat în
                     (proprietar casã/apartament)
localitatea .........................................., str. .................. nr. 
..., bl. ..., sc. ..., et. ..., ap. ..., sectorul/judetul ................, 
reprezentat de ..............................................., în calitate 
de ........................, identificat cu .............. seria .......... 
nr. ............., eliberat la data de ............... de ........................, 
C.N.P. ......................................, în calitate de utilizator, pe de 
altã parte,
    s-a încheiat prezentul contract.

    II. Obiectul contractului

    ART. 2
    Obiectul prezentului contract îl constituie:
    a) furnizarea energiei termice pentru încãlzire si apã caldã de consum;
    b) efectuarea urmãtoarelor operatiuni: aerisirea instalatiilor interioare ori 
de câte ori acestea sunt golite de furnizor, controlul organizat si revizia 
instalatiilor apartinând furnizorului, aflate în subsolurile tehnice, interventii 
pentru izolarea instalatiilor unde se produc avarii sau pentru prevenirea acestora.
    ART. 3
    Delimitarea instalatiilor între utilizator si furnizor este prezentatã în anexa 
nr. I.1 la prezentul contract.
    ART. 4
    Data citirii grupului de mãsurare/contoare este ............. . Data emiterii 
facturii este ................. .
    ART. 5
    Prezentul contract s-a încheiat pentru un numãr de ....... persoane si pentru o 
suprafatã echivalentã termic de ............., conform anexei nr. I.2.

    III. Drepturile si obligatiile furnizorului

    ART. 6
    Furnizorul are urmãtoarele drepturi:
    1. sã factureze la tarifele în vigoare cantitãtile de energie termicã 
furnizate, determinate potrivit prevederilor legale, si sã încaseze contravaloarea 
acestora;
    2. sã aplice penalitãtile legale în cazul neachitãrii facturilor la termen;
    3. sã initieze modificarea si completarea contractului de furnizare a energiei 



termice sau a anexelor acestuia ori de câte ori apar elemente noi în baza normelor 
legale, prin acte aditionale;
    4. sã aibã acces la instalatiile de utilizare a energiei termice aflate în 
folosinta sau pe proprietatea utilizatorului, pentru verificarea respectãrii 
prevederilor contractuale, a functionãrii, integritãtii sau pentru debransare, în 
caz de neplatã sau pericol de avarie, a acestora, precum si la grupurile de 
mãsurare/contoare în vederea decontãrii. Accesul se va efectua în prezenta 
delegatului împuternicit al utilizatorului;
    5. sã stabileascã conditiile tehnice de bransare a utilizatorilor la 
instalatiile aflate în administrarea lor, cu respectarea normativelor tehnice în 
vigoare si a reglementãrilor-cadru elaborate de autoritatea de reglementare 
competentã;
    6. sã avizeze realizarea de noi racorduri/bransamente sau modificarea acestora, 
în baza unor studii de specialitate din care sã rezulte cã operatiunea este 
posibilã din punct de vedere tehnic;
    7. sã întrerupã, total sau partial, functionarea retelei de distributie pe 
durata strict necesarã executãrii lucrãrilor de întretinere si de reparatii 
programate, cu anuntarea în prealabil a utilizatorului;
    8. sã execute contra cost lucrãri de reparatii si reabilitãri la instalatiile 
utilizatorilor, cu acordul si în conditiile convenite cu acestia, în scopul 
cresterii eficientei si al utilizãrii rationale a energiei termice;
    9. sã limiteze sau sã întrerupã furnizarea energiei termice în urmãtoarele 
conditii:
    - când este periclitatã viata sau sãnãtatea oamenilor ori integritatea 
bunurilor materiale;
    - pentru prevenirea, limitarea extinderii sau remedierea avariilor în sistemul 
energetic de interes local;
    - pentru executarea unor manevre si lucrãri care nu se pot efectua fãrã 
întreruperi;
    - în caz de neplatã a contravalorii energiei termice furnizate;
    10. sã stabileascã lucrãri de revizii, reparatii si de întretinere planificate 
la retelele termice si la instalatiile de distributie/furnizare, corelate cu 
programele similare ale producãtorilor/transportatorilor cu care are interfatã; 
realizarea lucrãrilor se va programa în sezonul cald, astfel încât dupã începerea 
sezonului de furnizare a energiei termice pentru încãlzire sã se asigure 
continuitatea serviciului;
    11. sã aibã acces, în caz de avarie sau de necesitate, în spatiile proprietate 
a utilizatorului, în conformitate cu prevederile legale.
    ART. 7
    Furnizorul are urmãtoarele obligatii:
    1. sã respecte angajamentele asumate prin contractul de furnizare a energiei 
termice;
    2. sã respecte prevederile reglementãrilor emise de autoritãtile de 
reglementare si autoritãtile publice locale;
    3. sã respecte standardele de performantã pentru serviciul de furnizare a 
energiei termice;
    4. sã factureze serviciile în conformitate cu cantitãtile de energie termicã 
livrate la preturile si tarifele legal stabilite;
    5. sã înregistreze toate reclamatiile si sesizãrile utilizatorului si sã ia 
mãsurile care se impun în vederea rezolvãrii acestora, în termenul prevãzut de 
lege;
    6. sã asigure continuitatea în alimentare în limitele gradului de asigurare în 
furnizare, prevãzute în anexa nr. I.2;
    7. sã asigure în punctul de delimitare a instalatiilor termice parametrii de 
calitate, respectiv presiunea, debitul si temperatura, conform diagramei de reglaj, 
cu abaterile prevãzute de reglementãrile în vigoare;
    8. sã verifice functionarea echipamentelor de mãsurare a energiei termice, 
conform reglementãrilor în vigoare;
    9. sã asigure efectuarea reviziilor si reparatiilor programate la echipamentele 



si instalatiile de distributie/transport;
    10. sã anunte prin mass-media sau în scris utilizatorii cu minimum 7 zile 
lucrãtoare înainte despre întreruperile programate în furnizarea energiei termice;
    11. sã planifice lucrãri de întretinere, revizii si reparatii la instalatiile 
de alimentare cu energie termicã aflate în administrarea sa, în afara sezonului 
rece;
    12. sã aducã la cunostintã utilizatorului modificãrile de tarif sau alte 
informatii necesare prin adresã atasatã facturii sau prin afisare;
    13. sã ia mãsuri de întrerupere a furnizãrii energiei termice în cazul unor 
defectiuni în instalatia utilizatorului sau la cererea acestuia;
    14. sã citeascã, la datele convenite de comun acord cu utilizatorul, grupurile 
de mãsurare/contoare de energie termicã, pentru stabilirea cantitãtilor ce vor fi 
facturate;
    15. sã nu deterioreze bunurile utilizatorului si sã aducã pãrtile din 
constructii legal executate, care apartin utilizatorului, la starea lor initialã, 
dacã au fost deteriorate din vina sa;
    16. sã permitã accesul delegatului utilizatorului la grupurile de 
mãsurare/contoare, atunci când acestea sunt montate în incinta sau pe proprietatea 
furnizorului, în conditiile legii;
    17. sã acorde despãgubiri pentru daunele provocate de întreruperi în 
alimentare, ce au survenit din vina sa, conform prevederilor legale în vigoare;
    18. sã furnizeze utilizatorului informatii privind istoricul consumului si 
eventualele penalitãti plãtite de acesta;
    19. sã anunte utilizatorul în cazul în care este afectat de limitãrile sau 
întreruperile planificate în modul stabilit prin contract si sã comunice durata 
planificatã pentru întreruperile necesare executãrii unor lucrãri de întretinere si 
reparatii;
    20. sã pãstreze confidentialitatea informatiilor comerciale obtinute în cursul 
desfãsurãrii activitãtii;
    21. sã rãspundã pentru toate daunele provocate utilizatorului din culpa sa, în 
conditiile stabilite în contract, si în special dacã:
    - nu începe furnizarea energiei termice la termenele prevãzute de legislatia în 
vigoare;
    - nu livreazã energie termicã în conditiile stabilite în contract;
    - nu anuntã utilizatorul din timp cu privire la limitãrile sau la întreruperile 
programate;
    - dupã sistarea furnizãrii energiei termice cerutã de utilizator nu reia 
furnizarea în prima zi lucrãtoare dupã primirea în scris a solicitãrii de reluare a 
furnizãrii, însotitã de înstiintarea privind încetarea motivului sistãrii, 
înregistratã la dispeceratul ..................................;
    - nu respectã parametrii de calitate pentru energia termicã furnizatã la 
bransament, conform diagramei de reglaj;
    22. sã furnizeze apa caldã de consum, asigurând la punctul de separare:
    a) conditiile de potabilitate prevãzute de normele în vigoare;
    b) o temperaturã nominalã de ..... grade C, de regulã 60 grade C (se va stabili 
la încheierea contractului în functie de posibilitãtile tehnice ale furnizorului si 
va fi aceeasi pentru toti utilizatorii alimentati de la aceeasi statie/centralã 
termicã);
    c) o temperaturã minimã de furnizare de 45 grade C, în conditii de consum 
redus;
    23. sã asigure agentului termic pentru încãlzire, la punctul de separare, 
temperatura prevãzutã în diagrama de reglaj, cu o abatere de maximum +/- 2 grade C 
fatã de aceasta, cu exceptia cazurilor în care furnizorul aplicã limitãri în 
furnizarea energiei termice;
    24. sã respecte parametrii chimici prevãzuti în cadrul reglementãrilor în 
vigoare pentru apa de adaos;
    25. în cazul defectãrii contoarelor/grupurilor de mãsurare, sã le înlocuiascã 
sau sã le repare în maximum 10 zile lucrãtoare de la data constatãrii sau anuntãrii 
defectiunii;



    26. sã verifice corectitudinea operatiunii de desprindere individualã de la 
sistemul de alimentare centralizatã cu energie termicã din condominiu;
    27. sã mentinã temperatura aerului în încãperile condominiului la care s-au 
aplicat limitãri în furnizarea agentului termic de încãlzire la 12 grade C.

    IV. Drepturile si obligatiile utilizatorului

    ART. 8
    Utilizatorul are urmãtoarele drepturi:
    1. sã consume energie termicã în conditiile prevãzute în prezentul contract;
    2. sã conteste facturile, când constatã încãlcarea prevederilor contractuale;
    3. sã fie informat despre modul de functionare a serviciilor de furnizare a 
energiei termice si despre deciziile luate în legãturã cu aceste servicii de cãtre 
furnizor, în cazul în care aceste decizii au sau pot avea consecinte directe asupra 
sa;
    4. sã primeascã rãspuns în termen legal la sesizãrile adresate furnizorului cu 
privire la neîndeplinirea unor obligatii contractuale;
    5. sã beneficieze de serviciile furnizorului în conditiile negocierii unor 
contracte pentru prestãri de servicii cu specific energetic, conform prevederilor 
legale;
    6. sã i se permitã accesul la grupurile de mãsurare/contoare si consultarea 
registrelor de parametri în prezenta reprezentantului furnizorului, chiar dacã 
acestea se aflã în incinta furnizorului, cu conditia ca datele solicitate sã se 
refere la utilizatorul respectiv;
    7. sã racordeze în conditiile legii si cu acordul scris al furnizorului alti 
utilizatori de energie termicã;
    8. sã solicite furnizorului remedierea defectiunilor si deranjamentelor 
survenite la instalatiile de distributie sau la bransament;
    9. sã solicite în acord cu furnizorul oprirea furnizãrii energiei termice;
    10. sã solicite rezilierea contractului cu un preaviz de 15 zile 
calendaristice.
    ART. 9
    Utilizatorul are urmãtoarele obligatii:
    1. sã nu construiascã sau sã nu amplaseze obiective în zona de protectie sau 
care nu respectã distantele de sigurantã fatã de constructiile si instalatiile 
furnizorului aferente activitãtii de distributie;
    2. sã desfiinteze constructiile si obiectivele construite sau amplasate fãrã 
respectarea prevederilor pct. 1;
    3. sã achite integral si la termen facturile emise de furnizor reprezentând 
contravaloarea serviciilor prestate; în cazul în care între consumul de energie 
termicã facturat si cel real sunt diferente, eventualele corectii sau regularizãri 
ale acestora se vor efectua ulterior;
    4. sã comunice în scris furnizorului, în termen de 10 zile lucrãtoare, orice 
modificare a elementelor care au stat la baza întocmirii contractului si sã încheie 
acte aditionale în legãturã cu acestea; numãrul de persoane se comunicã de cãtre 
utilizator trimestrial;
    5. sã permitã furnizorului, la solicitarea acestuia, întreruperea programatã a 
alimentãrii cu energie termicã pentru întretinere, revizii si reparatii executate 
la instalatiile furnizorului;
    6. sã respecte normele si conditiile tehnice în vigoare în vederea eliminãrii 
efectelor negative asupra calitãtii energiei termice furnizate sau a agentului 
termic;
    7. sã exploateze si sã întretinã instalatiile proprii pentru asigurarea 
utilizãrii eficiente a energiei termice si sã asigure subsolurile curate si 
iluminate;
    8. sã nu modifice instalatiile de încãlzire centralã aferente unui condominiu 
decât cu acordul furnizorului; în cazul în care se solicitã desprinderi individuale 
de la sistemul de alimentare centralizatã cu energie termicã ale unor apartamente 
situate în imobile tip bloc/condominiu, sã respecte prevederile legale;



    9. sã permitã accesul furnizorului la instalatiile de furnizare a energiei 
termice aflate în folosinta sau în proprietatea sa, pentru verificarea functionãrii 
si integritãtii acestora sau pentru debransarea instalatiilor;
    10. sã permitã accesul furnizorului la grupurile de mãsurare/contoare în scopul 
prelevãrii datelor necesare facturãrii consumurilor, cu frecventa prevãzutã la art. 
4;
    11. sã suporte costul verificãrii metrologice a grupurilor de mãsurare/contoare 
în cazul în care solicitã verificarea înainte de termenul legal si se constatã cã 
acestea corespund verificãrii metrologice;
    12. sã suporte contravaloarea apei de adaos utilizate în cazul pierderilor 
apãrute din culpa sa sau în cazul golirii instalatiilor interioare;
    13. sã suporte costurile reparãrii sau înlocuirii grupurilor de 
mãsurare/contoare, montate în incinta sa, în cazul în care acestea au fost 
deteriorate sau descompletate din culpa sa;
    14. sã comunice în scris furnizorului orice modificare a destinatiilor 
spatiilor de locuit (apartamente) sau a pãrtilor comune;
    15. sã nu utilizeze agentul termic pentru încãlzire sau apa caldã de consum 
pentru spãlarea autovehiculelor, topirea zãpezii ori în alte scopuri decât cele 
prevãzute în contract;
    16. sã execute lucrãri de reparatie capitalã a instalatiilor de încãlzire 
centralã numai pe baza unei documentatii tehnice legal aprobate;
    17. sã nu execute modificãri la instalatiile de încãlzire centralã fãrã acordul 
furnizorului;
    18. sã nu goleascã instalatiile interioare de încãlzire fãrã acceptul scris al 
furnizorului, cu exceptia situatiilor de avarie sau pentru prevenirea acestora.

    V. Determinarea consumurilor de energie termicã furnizate

    ART. 10
    Determinarea consumurilor de energie termicã furnizate se face conform 
reglementãrilor în vigoare.
    ART. 11
    (1) Stabilirea consumurilor de energie termicã în vederea facturãrii se 
efectueazã pe baza aparaturii de mãsurã montate la utilizator.
    (2) Pânã la montarea echipamentelor de mãsurare-înregistrare la nivelul 
bransamentului utilizatorului, stabilirea consumului de energie termicã în vederea 
facturãrii se efectueazã printr-o metodã indirectã de calcul în baza aparaturii din 
dotarea statiei/centralei termice ............................., în conformitate cu 
prevederile legale.
    ART. 12
    (1) La finele perioadei de facturare se face citirea grupurilor de 
mãsurare/contoarelor, consemnându-se într-un proces-verbal semnat de pãrti 
indexurile prelevate, precum si - în cazul restrictionãrii de cãtre utilizator a 
programului de furnizare fatã de cel al furnizorului - numãrul orelor de 
functionare.
    (2) Se admite citirea de la distantã. Citirea contoarelor în vederea facturãrii 
se va efectua la data stabilitã la art. 4, utilizatorul, respectiv furnizorul, 
fiind obligat sã asigure prezenta delegatului împuternicit pentru semnarea 
procesului-verbal de citire în cazul în care citirea nu se face de la distantã.
    (3) În situatia în care grupurile de mãsurare/contoare se aflã instalate la 
utilizator, acesta are obligatia sã asigure accesul reprezentantului furnizorului. 
În cazul absentei delegatului utilizatorului, procesul-verbal de citire se încheie 
de cãtre furnizor, consemnându-se absenta utilizatorului.
    ART. 13
    (1) În cazul nefunctionãrii sistemelor de mãsurare, pentru perioada în care 
contoarele au functionat defectuos sau au fost prelevate din instalatie, 
consumurile de energie termicã corespunzãtoare aparatelor respective pot fi 
considerate corespunzãtoare citirilor anterioare sau determinate pe baza mediilor 
zilnice corespunzãtoare unei perioade similare în care aparatele au functionat 



normal.
    (2) Atât la demontarea pentru reparare sau verificare metrologicã periodicã, 
cât si la reinstalarea aparaturii de mãsurare, furnizorul are obligatia de a anunta 
titularii contractelor de furnizare a energiei termice despre operatiunea 
respectivã, în scris sau telefonic, cu cel putin 24 de ore înainte de ora la care 
este programatã actiunea, astfel încât acestia sã poatã verifica integritatea 
sigiliilor metrologice si a celor aplicate la instalare, înaintea demontãrii 
aparaturii, si, respectiv, sã asiste la operatiunea de sigilare la instalarea 
aparaturii, efectuatã conform aprobãrii de model.
    (3) Prevederile alin. (2) se aplicã oricãrui contor de energie termicã sau 
contor de apã caldã de consum instalat la bransament si utilizat pentru stabilirea 
consumurilor ce urmeazã a fi facturate utilizatorilor.
    (4) În procesul-verbal ce se încheie la demontarea/montarea unui contor din 
categoria celor precizate la alin. (3) se consemneazã indexul acestuia. La 
demontarea contorului se verificã atât integritatea sigiliilor metrologice, cât si 
a celor aplicate la instalare, consemnându-se starea acestora în acelasi proces-
verbal.

    VI. Facturare si modalitãti de platã

    ART. 14
    Contravaloarea energiei termice furnizate utilizatorului se încaseazã de la 
acesta pe bazã de facturã; factura reprezintã documentul de platã emis de cãtre 
furnizor, în conformitate cu legislatia fiscalã în vigoare.
    ART. 15
    Facturile si documentele de platã se transmit de furnizor la adresa
................................................................................
................................................................................
    ART. 16
    Modul de facturare si de platã a contravalorii energiei termice 
furnizate/consumate se stabileste, de comun acord între pãrti, în conformitate cu 
prevederile legale, astfel:
................................................................................
................................................................................
    ART. 17
    Contravaloarea facturilor emise de furnizor se va achita în termen de 15 zile 
lucrãtoare de la data expedierii facturii prin postã, certificatã prin înscrisul de 
pe stampila postei, sau în termen de 15 zile lucrãtoare de la data confirmãrii de 
primire, în cazul transmiterii facturii prin curier/delegat.
    ART. 18
    (1) Furnizorul va practica tarifele aprobate potrivit prevederilor legale în 
vigoare.
    (2) Modificarea tarifelor va fi adusã la cunostintã utilizatorului cu minimum 
15 zile înaintea începerii perioadei de facturare sau în termen de 3 zile 
lucrãtoare de la aprobarea noului tarif, atunci când intervalul dintre data 
aprobãrii si începerea perioadei de facturare este mai mic de 15 zile.
    ART. 19
    (1) Utilizatorul poate efectua plata serviciilor facturate de furnizor prin 
urmãtoarele modalitãti:
    a) în numerar, direct prin casieriile furnizorului sau delegatului acestuia, 
dacã sumele care trebuie achitate sunt mai mici decât limita stabilitã prin 
regulamentul operatiunilor de casã conform reglementãrilor legale în vigoare;
    b) cu filã cec;
    c) cu ordin de platã sau alte instrumente legale de platã, convenite de pãrti.
    (2) În functie de modalitatea de platã, aceasta se considerã efectuatã, dupã 
caz, la una dintre urmãtoarele date:
    a) data certificãrii plãtii de cãtre unitatea bancarã a utilizatorului pentru 
ordinele de platã;
    b) data înscrisã pe chitanta emisã de casieria furnizorului;



    c) data certificatã de furnizor pentru filele cec sau celelalte instrumente de 
platã legale.
    (3) În cazul în care pe documentul de platã nu se mentioneazã obiectul plãtii, 
se considerã achitate facturile în ordine cronologicã.
    ART. 20
    În cazul în care se constatã cã utilizatorul la care anterior a fost sistatã 
furnizarea energiei termice beneficiazã de încãlzire sau apã caldã de consum fãrã 
acordul furnizorului, se va proceda la refacturarea energiei termice începând cu 
data sistãrii. În acest caz furnizorul este îndreptãtit sã pretindã si alte daune-
interese.

    VII. Rãspunderea contractualã

    ART. 21
    (1) Pentru neexecutarea în tot sau în parte a obligatiilor contractuale 
prevãzute în prezentul contract, pãrtile rãspund conform prevederilor Codului 
civil, ale Codului comercial si ale celorlalte acte normative în vigoare.
    (2) Pãrtile contractante pot include si daune-interese pentru neexecutarea 
totalã sau partialã a contractului.
    (3) Neachitarea facturii în termen de 15 zile lucrãtoare atrage penalitãti de 
întârziere egale cu cele utilizate pentru neplata obligatiilor fatã de bugetul de 
stat, dupã cum urmeazã:
    a) penalitãtile sunt egale cu nivelul dobânzii datorat pentru neplata în termen 
a obligatiilor bugetare, stabilit conform reglementãrilor legale în vigoare;
    b) penalitãtile se datoreazã începând cu prima zi dupã data scadentei;
    c) valoarea totalã a penalitãtilor nu poate depãsi valoarea facturii.
    (4) Dacã sumele datorate nu au fost achitate în termen de 30 de zile de la 
expirarea termenului prevãzut la art. 17, furnizorul poate sã aplice un regim de 
limitare sau sã suspende executarea serviciului cu un preaviz de 5 zile (document 
distinct de facturã, care se transmite numai utilizatorilor care nu si-au achitat 
factura în termenul legal) si cu respectarea prevederilor legale, dar nu mai 
devreme de 5 zile de la transmiterea preavizului.
    (5) Refuzul total sau partial al utilizatorului de a plãti o facturã emisã de 
furnizor va fi comunicat acestuia prin adresã scrisã care va contine si motivul 
refuzului, în termen de 10 zile de la data primirii facturii. Reclamatiile 
ulterioare efectuãrii plãtii facturilor se conciliazã între pãrti în termen de 10 
zile lucrãtoare de la data formulãrii scrise a pretentiilor de cãtre utilizator. În 
cazul în care, ca urmare a unor recalculãri conciliate între pãrti, se reduce 
nivelul consumului facturat, nu se percep penalitãti.
    (6) Procentul de penalitate se va modifica si va fi înlocuit de drept ori de 
câte ori se va modifica legislatia referitoare la obligatiile fatã de bugetul de 
stat. Valoarea penalitãtilor nu va depãsi cuantumul debitului si se constituie 
venit al furnizorului.
    (7) Reluarea furnizãrii se va face în termen de cel mult o zi lucrãtoare de la 
efectuarea plãtii facturilor, penalitãtilor si a cheltuielilor justificate 
efectuate cu suspendarea serviciului, în baza actului doveditor de efectuare a 
plãtii prezentat furnizorului.
    (8) Furnizorul este obligat sã plãteascã despãgubiri în cazul deteriorãrii 
instalatiilor interioare de distributie a energiei termice apartinând 
utilizatorului, în situatia în care au apãrut presiuni si/sau temperaturi ale 
agentului termic, în punctul de delimitare, mai mari decât cele admise de normele 
tehnice în vigoare, ca urmare a culpei acestuia sau a unui tert. Aceastã obligatie 
se aplicã si în situatia în care deteriorarea instalatiei a fost provocatã de un 
regim chimic necorespunzãtor al agentului termic. Plata despãgubirilor se face în 
termen de maximum 30 de zile de la data producerii sau constatãrii deteriorãrii pe 
baza expertizei efectuate de un expert autorizat angajat de furnizor si agreat de 
utilizator. În cazul în care în urma expertizei se constatã cã deteriorarea 
instalatiilor interioare nu se datoreazã culpei furnizorului, plata expertizei va 
fi suportatã de utilizator.



    ART. 22
    (1) Furnizorul rãspunde de respectarea prevederilor reglementãrilor tehnice în 
vigoare privind conditiile de furnizare a energiei termice.
    (2) Furnizarea apei calde de consum în afara limitelor de temperaturã prevãzute 
la art. 7 pct. 22 lit. b) si c) se penalizeazã cu contravaloarea energiei termice 
nefurnizate în ziua în care a avut loc abaterea. Valorile se scad din factura 
curentã.
    (3) Furnizarea agentului termic pentru încãlzire cu o temperaturã în afara 
limitelor prevãzute la art. 7 pct. 23 se penalizeazã cu contravaloarea cantitãtii 
de energie nefurnizate sau furnizate suplimentar în ziua în care a avut loc 
abaterea.
    (4) În cazul în care utilizatorul foloseste instalatii de utilizare a energiei 
termice, improvizate sau care influenteazã parametrii de calitate ai energiei 
termice (de exemplu, regimul chimic al apei din retea sau al cantitãtii de apã de 
adaos), periclitând continuitatea în alimentarea cu energie termicã a altor 
utilizatori, acesta urmeazã sã suporte plata daunelor justificate pe care le-a 
produs.
    ART. 23
    Utilizatorul rãspunde material pentru pagubele dovedite, produse furnizorului 
si/sau altor utilizatori/furnizori ca urmare a functionãrii necorespunzãtoare a 
echipamentelor sau a instalatiilor proprii, în conformitate cu legislatia în 
vigoare.
    ART. 24
    (1) Orice schimbare a destinatiei cantitãtii de energie termicã furnizate, în 
sensul utilizãrii acesteia în alte scopuri decât cele prevãzute în contract, va fi 
adusã la cunostintã furnizorului, în scris, în termen de 3 zile lucrãtoare de la 
data modificãrii.
    (2) Neanuntarea schimbãrii destinatiei consumului de energie termicã dã dreptul 
furnizorului sã recalculeze contravaloarea acestuia sau sã ia alte mãsuri, dupã 
caz, conform normelor legale.
    ART. 25
    Întreruperea furnizãrii energiei termice se va face numai cu respectarea 
legislatiei în vigoare, a prevederilor prezentului contract si a reglementãrilor în 
vigoare.
    ART. 26
    Corespondenta adresatã furnizorului de cãtre utilizator va contine în mod 
obligatoriu: denumirea, titulatura si adresa, semnãtura persoanei autorizate si 
stampila utilizatorului.

    VIII. Forta majorã

    ART. 27
    Nici una dintre pãrtile contractante nu rãspunde de neexecutarea în termen sau/
si de executarea în mod necorespunzãtor, total sau partial, a oricãrei obligatii 
care îi revine în baza prezentului contract, dacã neexecutarea sau executarea 
necorespunzãtoare a obligatiei respective a fost cauzatã de forta majorã. Partea 
care invocã forta majorã trebuie sã notifice acest lucru în scris celeilalte pãrti 
în decurs de 48 de ore de la aparitia acesteia, apreciind si perioada în care 
urmãrile ei înceteazã, cu confirmarea autoritãtii competente de la locul producerii 
evenimentului ce constituie forta majorã.

    IX. Durata contractului

    ART. 28
    Prezentul contract se încheie pe duratã nedeterminatã.

    X. Încetarea contractului

    ART. 29



    Prezentul contract poate înceta în urmãtoarele cazuri:
    a) din initiativa utilizatorului, cu preaviz de 15 zile;
    b) în alte situatii prevãzute de lege.

    XI. Litigii

    ART. 30
    Pãrtile convin ca toate neîntelegerile privind validitatea prezentului contract 
sau rezultate din interpretarea, executarea ori încetarea acestuia sã fie rezolvate 
pe cale amiabilã de reprezentantii lor.
    ART. 31
    În cazul în care nu este posibilã rezolvarea litigiilor pe cale amiabilã, 
pãrtile se vor adresa instantelor judecãtoresti române competente.

    XII. Alte clauze

    ART. 32
    (1) Modificarea prezentului contract se poate face prin act aditional, cu 
acordul pãrtilor.
    (2) Prezentul contract a fost încheiat în douã exemplare si intrã în vigoare la 
data semnãrii lui.
    (3) Anexele nr. I.1 si I.2 fac parte integrantã din prezentul contract.

             Furnizor,                                  Utilizator,
    .........................                    .........................

    ANEXA 2

                     CONTRACT DE FURNIZARE A ENERGIEI TERMICE
                     nr. .......... din data ................

    I. Pãrtile contractante

    ART. 1
    Între .................................., cu sediul în 
localitatea ......................, str. ......................... nr. ........., 
sectorul/judetul ............................, înmatriculatã la registrul 
comertului cu nr. ..................., cod fiscal ......................, cod unic 
de înregistrare ................................., 
cont ..............................., deschis la ............................, 
titularã a licentei emise de cãtre ..................................., 
nr. ............. din .........................., reprezentatã 
de ..........................................., având functia 
de ......................., si de ........................., având functia 
de ................................., în calitate de furnizor, pe de o parte,
    si
    Asociatia de proprietari, cu sediul în 
localitatea ..............................., 
str. ..................................... nr. ........, bl. ........, 
sectorul/judetul ......................................, autorizatã prin Încheierea 
judecãtoreascã nr. .............................. (nr. dosar/an) emisã de 
Judecãtoria ...................................., cod 
fiscal ........................., cont ...................................., 
deschis la ................................, reprezentatã 
de ...................................., având functia de presedinte, în calitate 
de utilizator, pe de altã parte,
    sau
    Asociatia de locatari, cu sediul în 
localitatea ..................................., 



str. ................................... nr. ........, bl. ..........., 
sectorul/judetul ......................, cod fiscal ....................., 
cont ............................, deschis la ............................, 
reprezentatã de ............................, având functia de presedinte, în 
calitate de utilizator, pe de altã parte,
    sau
    Reprezentant imobil ................................................., situat 
în localitatea .................................., 
str. ............................ nr. ..........., 
sectorul/judetul ........................, reprezentat 
de ............................, în calitate 
de ........................................, identificat cu ......... seria ....... 
nr. ..........., eliberat la data de ............... 
de ..........................., C.N.P. ..........................................., 
în calitate de utilizator, pe de altã parte,
    s-a încheiat prezentul contract.

    II. Obiectul contractului

    ART. 2
    Obiectul prezentului contract îl constituie:
    a) furnizarea energiei termice pentru încãlzire si apã caldã de consum;
    b) efectuarea urmãtoarelor operatiuni: aerisirea instalatiilor interioare ori 
de câte ori acestea sunt golite de furnizor, controlul organizat si revizia 
instalatiilor apartinând furnizorului, aflate în subsolurile tehnice, interventii 
pentru izolarea instalatiilor unde se produc avarii sau pentru prevenirea acestora.
    ART. 3
    Delimitarea instalatiilor proprietate a utilizatorului fatã de instalatiile 
aflate în administrarea furnizorului se face potrivit anexei nr. II.1.
    ART. 4
    (1) Data citirii contoarelor/grupurilor de mãsurare, respectiv data predãrii de 
cãtre utilizator/prestator a tabelului centralizator cu repartizarea consumurilor 
individuale în functie de indicii de consum aferenti repartitoarelor pentru 
încãlzire si pentru apã caldã de consum, 
este ........................................... .
    (2) Data citirii contoarelor/grupurilor de mãsurare, respectiv data predãrii de 
cãtre utilizator/prestator a tabelului centralizator cu repartizarea consumurilor 
individuale în functie de indicii de consum aferenti repartitoarelor pentru 
încãlzire si pentru apã caldã de consum, pentru luna februarie 
este ................................... .
    (3) Data citirii contoarelor/grupurilor de mãsurare, respectiv data predãrii de 
cãtre utilizator/prestator a tabelului centralizator cu repartizarea consumurilor 
individuale în functie de indicii de consum aferenti repartitoarelor pentru 
încãlzire si pentru apã caldã de consum, pentru luna decembrie 
este ............................... .
    (4) Nepredarea de cãtre utilizator/prestator în maximum 72 de ore de la 
expirarea termenului de predare a tabelului centralizator cu repartizarea 
consumurilor individuale în functie de indicii de consum aferenti repartitoarelor 
pentru încãlzire, respectiv apã caldã de consum, îndreptãteste furnizorul sã 
factureze consumurile individuale de energie termicã în sistem pausal, conform 
reglementãrilor în vigoare. Reluarea facturãrii individuale în baza indicatiilor 
repartitoarelor de costuri pentru încãlzire, respectiv apã caldã de consum, se 
poate face numai dupã o nouã recitire de cãtre utilizator a indicilor 
repartitoarelor de costuri pentru încãlzire, respectiv apã caldã de consum, la 
începutul perioadei de facturare.
    (5) Data emiterii facturii este ........................ .
    ART. 5
    Prezentul contract s-a încheiat pentru un numãr de .... persoane, pentru o 
suprafatã utilã de ............., pentru o suprafatã echivalentã termic 



de ..............., din care ................. mp suprafatã echivalentã termic 
aferentã instalatiilor de încãlzire aflate în proprietate comunã 
si ................ mp suprafatã echivalentã termic aferentã instalatiilor de 
încãlzire aflate în proprietate individualã, conform anexei nr. II.2.

    III. Drepturile si obligatiile furnizorului

    ART. 6
    Furnizorul are urmãtoarele drepturi:
    1. sã initieze modificarea si completarea contractului de furnizare a energiei 
termice sau a anexelor acestuia ori de câte ori apar elemente noi în baza normelor 
legale, prin acte aditionale;
    2. sã aibã acces la instalatiile de utilizare a energiei termice aflate în 
folosinta sau pe proprietatea utilizatorului, pentru verificarea respectãrii 
prevederilor contractuale, a functionãrii, integritãtii sau pentru debransare, în 
caz de pericol de avarie, a acestora, precum si la grupul de mãsurare/contoare în 
vederea decontãrii. Accesul se va efectua în prezenta delegatului împuternicit al 
utilizatorului;
    3. sã stabileascã conditiile tehnice de bransare a utilizatorilor la 
instalatiile aflate în administrarea lor, cu respectarea normativelor tehnice în 
vigoare si a reglementãrilor-cadru elaborate de autoritatea de reglementare 
competentã;
    4. sã avizeze realizarea de noi racorduri/bransamente sau modificarea acestora, 
în baza unor studii de specialitate din care sã rezulte cã operatiunea este 
posibilã din punct de vedere tehnic;
    5. sã întrerupã, total sau partial, functionarea retelei de distributie pe 
durata strict necesarã executãrii lucrãrilor de întretinere si de reparatii 
programate, cu anuntarea în prealabil a utilizatorului;
    6. sã execute lucrãri de reparatii si reabilitãri la instalatiile 
utilizatorilor, cu acordul si în conditiile convenite cu acestia, în scopul 
cresterii eficientei si al utilizãrii rationale a energiei termice;
    7. sã limiteze sau sã întrerupã furnizarea energiei termice în urmãtoarele 
conditii:
    - când este periclitatã viata sau sãnãtatea oamenilor ori integritatea 
bunurilor materiale;
    - pentru prevenirea, limitarea extinderii sau remedierea avariilor în sistemul 
energetic de interes local;
    - pentru executarea unor manevre si lucrãri care nu se pot efectua fãrã 
întreruperi;
    8. sã stabileascã lucrãri de revizii, reparatii si de întretinere planificate 
la retelele termice si la instalatiile de distributie/furnizare, corelate cu 
programele similare ale producãtorilor/transportatorilor cu care are interfatã; 
realizarea lucrãrilor se va programa în sezonul cald, astfel încât dupã începerea 
sezonului de furnizare a energiei termice pentru încãlzire sã se asigure 
continuitatea serviciului;
    9. sã aibã acces, în caz de avarie sau de necesitate, în spatiile proprietate a 
utilizatorului, în conformitate cu prevederile legale.
    ART. 7
    Furnizorul are urmãtoarele obligatii:
    1. sã respecte angajamentele asumate prin contractul de furnizare a energiei 
termice;
    2. sã respecte prevederile normelor tehnice, reglementãrile si legislatia în 
vigoare din domeniul serviciilor publice de alimentare cu energie termicã produsã 
centralizat;
    3. sã respecte standardele de performantã pentru serviciul de furnizare a 
energiei termice;
    4. sã factureze individual cantitãtile de energie termicã, în conformitate cu 
Metodologia de repartizare si facturare a consumurilor individuale de energie 
termicã, la preturile si tarifele legal stabilite;



    5. sã înregistreze toate reclamatiile si sesizãrile utilizatorului si sã ia 
mãsurile care se impun în vederea rezolvãrii acestora, în termenul prevãzut de 
lege;
    6. sã asigure continuitatea în alimentare în limitele gradului de asigurare în 
furnizare, prevãzute în anexa nr. II.2;
    7. sã asigure în punctul de delimitare a instalatiilor termice parametrii de 
calitate, respectiv presiunea, debitul si temperaturile, conform diagramei de 
reglaj, cu încadrarea în abaterile prevãzute de reglementãrile în vigoare;
    8. sã asigure functionarea, verificarea, întretinerea si repararea grupului de 
mãsurare/contoare de energie termicã, conform reglementãrilor în vigoare;
    9. sã asigure efectuarea reviziilor si reparatiilor programate la echipamentele 
si instalatiile de distributie/transport;
    10. sã anunte prin mass-media sau în scris utilizatorii cu minimum 7 zile 
lucrãtoare înainte despre întreruperile programate în furnizarea energiei termice 
si sã comunice durata planificatã pentru întreruperile necesare executãrii unor 
lucrãri de întretinere si reparatii;
    11. sã planifice lucrãri de întretinere, revizii si reparatii ale instalatiilor 
de alimentare ale utilizatorului, în afara sezonului rece;
    12. sã ia mãsuri de întrerupere a furnizãrii energiei termice în cazul unor 
defectiuni în instalatia utilizatorului sau la cererea acestuia;
    13. sã citeascã, la datele convenite de comun acord cu utilizatorul, grupurile 
de mãsurare/contoare de energie termicã, pentru stabilirea cantitãtilor ce vor fi 
facturate;
    14. sã nu deterioreze bunurile utilizatorului si sã aducã pãrtile din 
constructii legal executate, care apartin utilizatorului, la starea lor initialã, 
dacã au fost deteriorate din vina sa;
    15. sã permitã accesul delegatului utilizatorului la grupurile de 
mãsurare/contoare, atunci când acestea sunt montate în incinta sau pe proprietatea 
furnizorului, în conditiile legii;
    16. sã pãstreze confidentialitatea informatiilor comerciale obtinute în cursul 
desfãsurãrii activitãtii;
    17. sã rãspundã pentru toate daunele provocate utilizatorului din culpa sa, în 
conditiile stabilite în contract, si în special dacã:
    - nu începe furnizarea energiei termice la termenele prevãzute de legislatia în 
vigoare;
    - nu livreazã energie termicã în conditiile stabilite în contract;
    - nu anuntã utilizatorul din timp cu privire la limitãrile sau la întreruperile 
programate;
    - dupã sistarea furnizãrii energiei termice cerutã de utilizator nu reia 
furnizarea în prima zi lucrãtoare dupã primirea în scris a solicitãrii de reluare a 
furnizãrii, însotitã de înstiintarea privind încetarea motivului sistãrii, 
înregistratã la dispeceratul ...........................;
    - nu respectã parametrii de calitate pentru energia termicã furnizatã la 
bransament;
    18. sã furnizeze apa caldã de consum, asigurând la punctul de separare:
    a) conditiile de potabilitate prevãzute de normele în vigoare;
    b) o temperaturã nominalã de ........ grade C, de regulã 60 grade C (se va 
stabili la încheierea contractului în functie de posibilitãtile tehnice ale 
furnizorului si va fi aceeasi pentru toti utilizatorii alimentati de la aceeasi 
statie/centralã termicã);
    c) o temperaturã minimã de furnizare, în conditii de consum redus, de 45 grade 
C;
    19. sã asigure agentului termic pentru încãlzire, la punctul de separare, 
temperatura prevãzutã în diagrama de reglaj, cu o abatere de maximum +/- 2 grade C 
fatã de aceasta;
    20. apa de adaos trebuie sã respecte parametrii chimici prevãzuti în 
Regulamentul-cadru de organizare si functionare a serviciilor energetice de interes 
local;
    21. în cazul defectãrii contoarelor/grupurilor de mãsurare, sã le înlocuiascã 



sau sã le repare în maximum 10 zile lucrãtoare de la data constatãrii sau anuntãrii 
defectiunii;
    22. sã verifice corectitudinea operatiunii de desprindere individualã de la 
sistemul de alimentare centralizatã cu energie termicã din condominiu.

    IV. Drepturile si obligatiile utilizatorului

    ART. 8
    Utilizatorul are urmãtoarele drepturi:
    1. sã utilizeze energia termicã în conditiile prevãzute în prezentul contract;
    2. sã fie informat despre modul de functionare a serviciilor de furnizare a 
energiei termice si despre deciziile luate în legãturã cu aceste servicii de cãtre 
furnizor, în cazul în care aceste decizii au sau pot avea consecinte directe asupra 
sa;
    3. sã primeascã rãspuns în termen legal la sesizãrile adresate furnizorului cu 
privire la neîndeplinirea unor obligatii contractuale;
    4. sã beneficieze de serviciile furnizorului în conditiile negocierii unor 
contracte pentru prestãri de servicii cu specific energetic, conform prevederilor 
legale;
    5. sã i se permitã accesul la grupul de mãsurare/contoare dacã acestea se aflã 
în incinta furnizorului;
    6. sã racordeze în conditiile legii alti utilizatori de energie termicã; 
racordarea se poate face numai cu acordul scris al furnizorului;
    7. sã solicite furnizorului remedierea defectiunilor si deranjamentelor 
survenite la instalatiile de distributie sau la bransament;
    8. sã solicite rezilierea contractului cu un preaviz de 15 zile calendaristice.
    ART. 9
    Utilizatorul are urmãtoarele obligatii:
    1. sã nu construiascã sau sã amplaseze obiective în zona de protectie sau care 
nu respectã distantele de sigurantã fatã de constructiile si instalatiile 
furnizorului aferente activitãtii de distributie;
    2. sã desfiinteze constructiile si obiectivele construite sau amplasate fãrã 
respectarea prevederilor pct. 1;
    3. sã comunice în scris furnizorului, în termen de 10 zile lucrãtoare, orice 
modificare a elementelor care au stat la baza întocmirii contractului si sã încheie 
acte aditionale în legãturã cu acestea;
    4. sã permitã furnizorului, la solicitarea acestuia, întreruperea programatã a 
alimentãrii cu energie termicã pentru întretinere, revizii si reparatii executate 
la instalatiile furnizorului;
    5. sã respecte normele si conditiile tehnice în vigoare în vederea eliminãrii 
efectelor negative asupra calitãtii energiei termice furnizate;
    6. sã exploateze si sã întretinã instalatiile proprii pentru asigurarea 
utilizãrii eficiente a energiei termice si sã asigure subsolurile curate si 
iluminate;
    7. sã permitã accesul furnizorului la instalatiile de furnizare a energiei 
termice aflate în folosinta sau în proprietatea sa, pentru verificarea functionãrii 
si integritãtii acestora sau pentru debransarea instalatiilor în caz de pericol de 
avarie;
    8. sã permitã accesul furnizorului la grupurile de mãsurare/contoare în scopul 
prelevãrii datelor necesare facturãrii consumurilor individuale de energie termicã, 
cu frecventa prevãzutã la art. 4;
    9. sã suporte costul verificãrii metrologice a sistemelor de 
mãsurare/contorizare în cazul în care solicitã verificarea înainte de termenul 
legal si se constatã cã acestea înregistreazã corect;
    10. sã suporte contravaloarea apei de adaos utilizate în cazul pierderilor 
apãrute din culpa sa sau în cazul golirii instalatiilor interioare;
    11. sã suporte costurile reparãrii sau înlocuirii grupurilor de 
mãsurare/contoare, montate în incinta sa, în cazul în care acestea au fost 
deteriorate sau descompletate din culpa sa;



    12. sã comunice în scris furnizorului, în termen de 7 zile, orice modificare a 
destinatiilor spatiilor de locuit (apartamente) sau a pãrtilor comune;
    13. sã nu utilizeze agentul termic pentru încãlzire sau apa caldã de consum 
pentru spãlarea autovehiculelor, topirea zãpezii ori în alte scopuri decât cele 
prevãzute în contract;
    14. sã execute lucrãri de reparatie capitalã a instalatiilor de încãlzire 
centralã în baza unei documentatii tehnice legal aprobate;
    15. sã nu modifice instalatiile de încãlzire centralã fãrã acordul 
furnizorului;
    16. sã nu goleascã instalatiile interioare de încãlzire fãrã acceptul scris al 
furnizorului, cu exceptia situatiilor de avarie sau pentru prevenirea acestora;
    17. sã aducã la cunostintã furnizorului de energie termicã orice modificare a 
suprafetei echivalente termic a instalatiilor de încãlzire aferente spatiilor 
comune;
    18. sã predea furnizorului de energie termicã tabelul centralizator cu 
procesele-verbale de constatare, emise de comitetul executiv al asociatiei de 
proprietari/locatari, privind izolarea termicã a coloanelor de încãlzire aferente 
apartamentelor sau spatiilor cu altã destinatie decât cea de locuintã din 
condominiu;
    19. sã calculeze si sã predea furnizorului de energie termicã procesele-verbale 
de recalculare a suprafetei utile înscrise în actul de proprietate, emise de 
comitetul executiv al asociatiei de proprietari/locatari, ca urmare a modificãrii 
suprafetei echivalente termic a apartamentelor;
    20. sã aducã la cunostintã furnizorului de energie termicã orice modificare a 
suprafetei echivalente termic a spatiilor cu altã destinatie decât cea de locuintã;
    21. sã determine suprafetele comune dintre spatiile cu destinatie de locuintã 
racordate la sistemul de alimentare centralizatã cu energie termicã si spatiile cu 
altã destinatie decât cea de locuintã care nu asigurã integritatea vitrajului;
    22. sã transmitã furnizorului de energie termicã tabelul centralizator cu 
spatiile cu destinatie de locuintã pentru care trebuie diminuate facturile 
individuale de energie termicã. Tabelul va contine adresa completã a apartamentelor 
si spatiilor cu altã destinatie decât cea de locuintã, numele proprietarilor si 
suprafata aflatã în comun cu apartamentele, respectiv spatiile cu altã destinatie 
decât cea de locuintã care nu asigurã integritatea vitrajului;
    23. sã tinã evidenta indexurilor repartitorului de cheltuieli montat la 
spãlãtorie, pe fiecare membru al asociatiei, si sã predea furnizorului de energie 
termicã tabelul centralizator, în vederea adãugãrii acestor consumuri 
proprietarilor care au utilizat spãlãtoria.

    V. Determinarea consumurilor de energie termicã furnizate

    ART. 10
    Determinarea consumurilor totale de energie termicã furnizate, în vederea 
facturãrii consumurilor individuale de energie termicã, se face în baza 
înregistrãrilor sistemului de mãsurare/contoare montat la bransamentul 
utilizatorului.
    ART. 11
    (1) La finele perioadei de facturare se face citirea grupurilor de 
mãsurare/contoarelor, consemnându-se într-un proces-verbal semnat de pãrti 
indexurile prelevate.
    (2) Se admite citirea de la distantã. Citirea contoarelor în vederea facturãrii 
se va efectua la data stabilitã la art. 4, utilizatorul, respectiv furnizorul, 
fiind obligat sã asigure prezenta delegatului împuternicit pentru semnarea 
procesului-verbal de citire în cazul în care citirea nu se face de la distantã.
    (3) În situatia în care sistemele de mãsurare/contorizare se aflã instalate la 
utilizator, acesta are obligatia sã asigure accesul reprezentantului furnizorului. 
În cazul absentei delegatului utilizatorului, procesul-verbal de citire se încheie 
de cãtre furnizor, consemnându-se absenta utilizatorului.
    ART. 12



    (1) În cazul nefunctionãrii sistemelor de mãsurare, pentru perioada în care 
contoarele au functionat defectuos sau au fost prelevate din instalatie, 
consumurile de energie termicã corespunzãtoare aparatelor respective pot fi 
considerate corespunzãtoare citirilor anterioare sau determinate pe baza mediilor 
zilnice corespunzãtoare unei perioade similare în care aparatele au functionat 
normal.
    (2) Atât la demontarea pentru reparare sau verificare metrologicã periodicã, 
cât si la reinstalarea aparaturii de mãsurare, furnizorul are obligatia de a anunta 
titularii contractelor de furnizare a energiei termice despre operatiunea 
respectivã, în scris sau telefonic, cu cel putin 24 de ore înainte de ora la care 
este programatã actiunea, astfel încât acestia sã poatã verifica integritatea 
sigiliilor metrologice si a celor aplicate la instalare, înaintea demontãrii 
aparaturii, si, respectiv, sã asiste la operatiunea de sigilare la instalarea 
aparaturii, efectuatã conform aprobãrii de model.
    (3) Prevederile alin. (2) se aplicã oricãrui contor de energie termicã sau 
contor de apã caldã de consum instalat la bransament si utilizat pentru stabilirea 
consumurilor ce urmeazã a fi facturate utilizatorilor.
    (4) În procesul-verbal ce se încheie la demontarea/montarea unui contor din 
categoria celor precizate la alin. (3) se consemneazã indexul acestuia. La 
demontarea contorului se verificã atât integritatea sigiliilor metrologice, cât si 
a celor aplicate la instalare, consemnându-se starea acestora în acelasi proces-
verbal.

    VI. Rãspunderea contractualã

    ART. 13
    (1) Pentru neexecutarea în tot sau în parte a obligatiilor contractuale 
prevãzute în prezentul contract, pãrtile rãspund conform prevederilor Codului 
civil, ale Codului comercial si ale altor acte normative.
    (2) Pãrtile contractante pot include si daune-interese pentru neexecutarea 
totalã sau partialã a contractului.
    ART. 14
    Furnizorul este obligat sã plãteascã despãgubiri în cazul deteriorãrii 
instalatiilor interioare de distributie a energiei termice apartinând 
utilizatorului, în situatia în care au apãrut presiuni si/sau temperaturi ale 
agentului termic, în punctul de delimitare, mai mari decât cele admise de normele 
tehnice în vigoare, ca urmare a culpei acestuia. Aceastã obligatie se aplicã si în 
situatia în care deteriorarea instalatiei a fost provocatã de un regim chimic 
necorespunzãtor al agentului termic. Plata despãgubirilor se face în termen de 
maximum 30 de zile de la data producerii sau constatãrii deteriorãrii pe baza 
expertizei efectuate de un expert autorizat angajat de furnizor si agreat de 
utilizator. În cazul în care în urma expertizei se constatã cã deteriorarea 
instalatiilor interioare nu se datoreazã culpei furnizorului, plata expertizei va 
fi suportatã de utilizator.
    ART. 15
    (1) Furnizorul rãspunde de respectarea prevederilor privind parametrii de 
furnizare a energiei termice.
    (2) Furnizarea apei calde cu o temperaturã în afara limitelor prevãzute la art. 
7 pct. 18 lit. b) si c) se penalizeazã cu contravaloarea energiei termice 
nefurnizate în ziua în care a avut loc abaterea. Cantitãtile care se scad se 
înscriu în procesul-verbal de citire a grupului de mãsurare/contoare.
    (3) Furnizarea agentului termic pentru încãlzire cu o temperaturã în afara 
limitelor prevãzute la art. 7 pct. 19 se penalizeazã cu contravaloarea cantitãtii 
de energie nefurnizate sau furnizate suplimentar în ziua în care a avut loc 
abaterea. Cantitãtile care se scad se înscriu în procesul-verbal de citire a 
grupului de mãsurare/contoare.
    (4) În cazul în care utilizatorul foloseste instalatii de utilizare a energiei 
termice, improvizate sau care influenteazã parametrii de calitate ai energiei 
termice (de exemplu, regimul chimic al apei din retea sau al cantitãtii de apã de 



adaos), periclitând continuitatea în alimentarea cu energie termicã a altor 
utilizatori, acesta urmeazã sã suporte plata daunelor justificate pe care le-a 
produs.
    ART. 16
    Utilizatorul rãspunde material pentru pagubele dovedite, produse furnizorului 
si/sau altor utilizatori/furnizori ca urmare a functionãrii necorespunzãtoare a 
echipamentelor sau a instalatiilor proprii, în conformitate cu legislatia în 
vigoare.
    ART. 17
    (1) Orice schimbare a destinatiei cantitãtii de energie termicã furnizate, în 
sensul utilizãrii acesteia în alte scopuri decât cele prevãzute în contract, va fi 
adusã la cunostintã furnizorului, în scris, în termen de 3 zile lucrãtoare de la 
data modificãrii.
    (2) Neanuntarea schimbãrii destinatiei consumului de energie termicã dã dreptul 
furnizorului sã recalculeze contravaloarea acestuia sau sã ia alte mãsuri, dupã 
caz, conform normelor legale.
    ART. 18
    Întreruperea furnizãrii energiei termice se va face numai cu respectarea 
legislatiei în vigoare si a prevederilor prezentului contract.
    ART. 19
    Corespondenta adresatã furnizorului de cãtre utilizator va contine în mod 
obligatoriu: denumirea, titulatura si adresa, semnãtura persoanei autorizate si 
stampila utilizatorului.

    VII. Forta majorã

    ART. 20
    Nici una dintre pãrtile contractante nu rãspunde de neexecutarea în termen sau/
si de executarea în mod necorespunzãtor, total sau partial, a oricãrei obligatii 
care îi revine în baza prezentului contract, dacã neexecutarea sau executarea 
necorespunzãtoare a obligatiei respective a fost cauzatã de forta majorã. Partea 
care invocã forta majorã trebuie sã notifice acest lucru în scris celeilalte pãrti 
în decurs de 48 de ore de la aparitia acesteia, apreciind si perioada în care 
urmãrile ei înceteazã, cu confirmarea autoritãtii competente de la locul producerii 
evenimentului ce constituie forta majorã.

    VIII. Durata contractului

    ART. 21
    Prezentul contract se încheie pe duratã nedeterminatã.

    IX. Încetarea contractului

    ART. 22
    Prezentul contract poate înceta în urmãtoarele cazuri:
    a) din initiativa utilizatorului, cu un preaviz de 15 zile;
    b) în alte situatii prevãzute de lege.

    X. Litigii

    ART. 23
    Pãrtile convin ca toate neîntelegerile privind validitatea prezentului contract 
sau rezultate din interpretarea, executarea ori încetarea acestuia sã fie rezolvate 
pe cale amiabilã de reprezentantii lor.
    ART. 24
    În cazul în care nu este posibilã rezolvarea litigiilor pe cale amiabilã, 
pãrtile se vor adresa instantelor judecãtoresti române competente.

    XI. Alte clauze



    ART. 25
    (1) Modificarea prezentului contract se poate face prin act aditional, cu 
acordul pãrtilor.
    (2) Prezentul contract a fost încheiat în douã exemplare si intrã în vigoare la 
data semnãrii lui.
    (3) Anexele nr. II.1 si II.2 fac parte integrantã din prezentul contract.

             Furnizor,                                  Utilizator,
    .........................                     .........................

    ANEXA 1.1
    la anexa nr. I

         DELIMITAREA INSTALATIILOR TERMICE ÎNTRE FURNIZOR ªI UTILIZATOR
                 CARACTERISTICILE ECHIPAMENTELOR DE MÃSURARE

    Denumirea utilizatorului ..................................................
    Adresa condominiului/spatiului care utilizeazã energie termicã de la sistemul 
de alimentare centralizat cu energie termicã este
................................................................................
................................................................................
................................................................................
................................................................................
................................................................................
    A. Alimentarea cu energie termicã se face din ............................ .
    B. Instalatiile din amonte de punctul de delimitare apartin furnizorului, iar 
cele din aval, utilizatorului. Notiunile de amonte si aval corespund sensului de 
parcurgere a instalatiilor dinspre furnizor spre utilizator. Punctul de delimitare 
este situat la armãturile de separare ...... .
    Armãturile de separare, inclusiv elementele de îmbinare cu conductele aferente, 
sunt exploatate de furnizor. Delimitarea se face la perechea de flanse din aval de 
armãtura de separare.
    C. Locul de montare a grupurilor de mãsurare/contoarelor pentru 
decontare .........
    D. Caracteristicile grupurilor de mãsurare/contoarelor (inclusiv clasa de 
precizie) .........
    E. Schema termomecanicã de principiu a conductelor si armãturilor în amonte si 
în aval de punctul de delimitare: schitã anexã.
    F. În cazul schimbãrii caracteristicilor grupului de mãsurare/contorului, 
prevãzute la lit. D, pânã la restabilirea acestora sau pânã la confirmarea lor de 
cãtre verificarea metrologicã se vor lua în considerare caracteristicile prevãzute 
în documentatia furnizorului grupului de mãsurare/contorului.

           Furnizor,                                  Utilizator,
    .........................                 .........................

    ANEXA 1.2
    la anexa nr. I

                      DATE CARACTERISTICE ALE UTILIZATORULUI

    Numãr de scãri ........, numãr de niveluri ........, numãr total de 
persoane ........, numãr total de apartamente ........, din care:
______________________________________________________________________________
  1        2       3       4       5       6       7       8       9      10
camerã  camere  camere  camere  camere  camere  camere  camere  camere  camere
______________________________________________________________________________



______________________________________________________________________________

    Spatii comerciale din constructie la parterul blocului .............. DA/NU
    Spatii comerciale din constructie la mezanin ........................ DA/NU
    Suprafatã echivalentã termic totalã în functiune la încheierea 
contractului ....................... mp, în conditiile:
    Apartamente desprinse integral de la sistemul de încãlzire centralizat la data 
încheierii contractului
................................................................................
................................................................................
................................................................................
    Apartamente desprinse partial de la sistemul de încãlzire centralizat la data 
încheierii contractului
................................................................................
................................................................................

    Agenti economici pentru care existã contracte încheiate de furnizor
_____________________________________________________________________
Denumirea   Suprafatã    Barem 1   Barem 2   Barem 3   Total baremuri
agentului   echivalentã
economic    termic
_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

    Gradul de asigurare în furnizare, corelat cu situatia existentã a instalatiei 
de alimentare, se caracterizeazã prin urmãtorii indicatori:
................................................................................
................................................................................

           Furnizor,                                     Utilizator,
    .........................                     .........................

    ANEXA 2.1
    la anexa nr. II

         DELIMITAREA INSTALATIILOR TERMICE ÎNTRE FURNIZOR ªI UTILIZATOR
                 CARACTERISTICILE ECHIPAMENTELOR DE MÃSURARE

    Denumirea utilizatorului ..................................................
    Adresa condominiului/spatiului care utilizeazã energie termicã de la sistemul 
de alimentare centralizatã cu energie termicã este
................................................................................
................................................................................
................................................................................
................................................................................
.............................................................................. .
    A. Alimentarea cu energie termicã se face din ............................ .
    B. Instalatiile din amonte de punctul de delimitare apartin furnizorului, iar 
cele din aval, utilizatorului. Notiunile de amonte si aval corespund sensului de 
parcurgere a instalatiilor dinspre furnizor spre utilizator. Punctul de delimitare 
este situat la armãturile de separare ........ .
    Armãturile de separare, inclusiv elementele de îmbinare cu conductele aferente, 
sunt exploatate de furnizor. Delimitarea se face la perechea de flanse din aval de 
armãtura de separare.
    C. Locul de montare a grupurilor de mãsurare/contoarelor pentru decontare
................................................................................
    D. Caracteristicile grupurilor de mãsurare/contoarelor (inclusiv clasa de 
precizie)



................................................................................

................................................................................
    E. Schema termomecanicã de principiu a conductelor si armãturilor în amonte si 
în aval de punctul de delimitare: schitã anexã.
    F. În cazul schimbãrii caracteristicilor grupului de mãsurare/contorului, 
prevãzute la lit. D, pânã la restabilirea acestora sau pânã la confirmarea lor de 
cãtre verificarea metrologicã se vor lua în considerare caracteristicile prevãzute 
în documentatia furnizorului grupului de mãsurare/contorului.

             Furnizor,                                     Utilizator,
    .........................                         .....................

    ANEXA 2.2
    la anexa nr. II

                      DATE CARACTERISTICE ALE UTILIZATORULUI

    Numãr de scãri ........, numãr de niveluri ........, numãr total de 
persoane ........ .
    Suprafata totalã utilã a condominiului ................................. mp.
    Numãr total de apartamente ........, din care:
______________________________________________________________________________
  1        2       3       4       5       6       7       8       9      10
camerã  camere  camere  camere  camere  camere  camere  camere  camere  camere
______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

    Suprafatã echivalentã termic totalã în functiune la încheierea 
contractului ........ mp, în conditiile:
    Apartamente desprinse integral de la sistemul de încãlzire centralizat la data 
încheierii contractului
................................................................................
................................................................................
................................................................................
................................................................................
................................................................................
    Apartamente desprinse partial de la sistemul de încãlzire centralizat la data 
încheierii contractului
................................................................................
    Suprafata echivalentã termic totalã aferentã pãrtilor comune ........ mp, din 
care:
    - suprafata echivalentã termic totalã aferentã spatiilor comune ........ mp;
    - suprafata echivalentã termic totalã aferentã coloanelor de încãlzire aflate 
în proprietate comunã, ce trec prin interiorul proprietãtilor individuale ........ 
mp
    Numãr total de spatii cu destinatie mixtã, din care:
    - numãr de spatii cu destinatie mixtã unde se desfãsoarã efectiv o activitate 
economicã .....;
    - numãr de spatii cu destinatie mixtã unde nu se desfãsoarã activitãti 
economice ..........
    Numãr de spatii comerciale din constructie la parterul blocului ............
    Numãr de spatii comerciale din constructie la mezanin .............

    Agenti economici pentru care existã contracte încheiate de furnizor
_____________________________________________________________________
Denumirea   Suprafatã    Barem 1   Barem 2   Barem 3   Total baremuri
agentului   echivalentã
economic    termic



_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

    Gradul de asigurare în furnizare, corelat cu situatia existentã a instalatiei 
de alimentare, se caracterizeazã prin urmãtorii indicatori:
................................................................................
................................................................................

            Furnizor,                                    Utilizator,
    .........................                    .........................

    ANEXA 1
    la Contractul-cadru de furnizare a energiei termice

                            CONVENTIE-CADRU
    de facturare individualã a consumurilor de energie termicã

    Dispozitii generale
    ART. 1
    Prezenta conventie este elaboratã în baza prevederilor art. 5 alin. (2) din 
Hotãrârea Guvernului nr. 933/2004 privind contorizarea consumatorilor racordati la 
sistemele publice centralizate de alimentare cu energie termicã.
    ART. 2
    (1) Prevederile prezentei conventii se aplicã condominiilor existente, la care 
determinarea consumurilor de energie termicã se face cu mijloace de mãsurare 
legale, montate la bransamentul termic al condominiului si a cãror alimentare cu 
energie termicã a apartamentelor si spatiilor cu altã destinatie decât cea de 
locuintã a fost proiectatã si realizatã în sistem de distributie verticalã prin 
intermediul instalatiilor interioare comune condominiului.
    (2) Metodologia se poate aplica si condominiilor dotate la nivel de scarã sau 
imobil cu centrale termice sau cu puncte termice proprii, aflate în exploatarea 
furnizorului de energie termicã.
    ART. 3
    Pentru preluarea în facturare individualã asociatia de proprietari/locatari va 
depune la furnizorul de energie termicã un dosar cu urmãtoarele documente:
    1. cerere de preluare în facturare individualã, însotitã de un tabel nominal cu 
membrii asociatiei, dupã modelul prezentat în anexele A.1, A.2, A.3 si A.4. Pentru 
acceptarea cererii trebuie ca proprietarii tuturor spatiilor cu destinatie de 
locuintã, destinatie mixtã sau altã destinatie decât cea de locuintã, alimentate 
din bransamentul termic comun, sã semneze tabelul. Pentru proprietarii plecati din 
tarã poate da acceptul un reprezentant al acestuia, prezentând o împuternicire 
semnatã de proprietar si o declaratie pe propria rãspundere la notariat cã aceasta 
este conformã cu realitatea;
    2. copie dupã Contractul de furnizare a energiei termice încheiat cu furnizorul 
de energie termicã;
    3. conventiile de facturare individualã pentru fiecare apartament, anexe la 
contractul de furnizare a energiei termice, semnate de proprietari sau de 
reprezentantul proprietarului care si-a dat acordul în numele acestuia, conform 
modelului de Conventie de facturare individualã a consumurilor de energie termicã, 
prezentat în anexa A;
    4. copie dupã actul de proprietate sau contractul de vânzare/cumpãrare pentru 
fiecare apartament;
    5. copie dupã buletinul/cartea de identitate al/a fiecãrui proprietar;
    6. tabel centralizator cuprinzând numãrul de persoane si suprafata utilã a 
spatiilor cu destinatie de locuintã din scara, condominiul, asociatia respectivã, 
dupã modelul din anexa B;
    7. situatie centralizatoare privind datoria înregistratã pe apartamente si 
spatii cu altã destinatie decât cea de locuintã, conform modelului prezentat în 



anexa C;
    8. situatia debitului defalcat pe apartamente, respectiv spatii cu altã 
destinatie decât cea de locuintã, la energie termicã, conform modelului prezentat 
în anexa D, defalcat pe luni, facturi de energie termicã si penalitãti, recunoscut 
de proprietari sau reprezentantii acestora;
    9. declaratia privind modalitatea de facturare aleasã de asociatia de 
proprietari/locatari, conform modelului din anexa E;
    10. tabel centralizator cu cota-parte de proprietate indivizã ce revine 
fiecãrui spatiu cu destinatie de locuintã sau spatiu cu altã destinatie decât cea 
de locuintã din scara, condominiul, asociatia respectivã, conform modelului din 
anexa F;
    11. declaratiile pe propria rãspundere ale proprietarilor spatiilor cu 
destinatie mixtã, privind activitãtile desfãsurate efectiv în spatiile respective, 
conform modelului din anexa G;
    12. copie dupã buletinul/cartea de identitate al/a persoanei care depune 
dosarul în numele asociatiei.
    ART. 4
    În termen de 90 de zile de la depunerea cererii si a dosarului complet de cãtre 
asociatiile de proprietari/locatari, cu actele necesare preluãrii în facturare 
individualã, furnizorii de energie termicã au obligatia de a întreprinde toate 
actiunile si de a lua toate mãsurile pentru asigurarea în conditii optime a 
activitãtilor de facturare si încasare individualã a consumurilor de energie 
termicã.

    ANEXA A

                                CONVENTIE
         de facturare individualã a consumurilor de energie termicã
            (Anexã la Contractul de furnizare a energiei termice
                  nr. ........ din data de ...........)

    I. Pãrti

    ART. 1
    Între .................................................................., cu 
sediul în ............................, str. ................................ 
nr. ......, sectorul ........, judetul .........., înmatriculatã la registrul 
comertului cu nr. ............., cod fiscal ...................., cod unic de 
înregistrare ......................., cont ....................., deschis 
la .........................., titular al licentei emise de ..................., 
nr. ......... din ..............., reprezentatã de .........................., 
având functia de ........................., si de ............................., 
având functia de ....................................., denumit furnizor, având 
calitatea de vânzãtor, pe de o parte,
    si
    Domnul/Doamna ......................................................., cu 
adresa în localitatea ........................, str. ........................... 
nr. ......., bl. ......, sc. ......, et. ........, ap. ......., 
sectorul/judetul ..........., telefon ......................, identificat 
cu ....... seria ........ nr. ................., eliberat la data 
de ................. de ................, C.N.P. ....................., denumit 
consumator, în calitate de cumpãrãtor, pe de altã parte;
    sau
    Societatea ...................................................., cu sediul în 
localitatea ......................................, 
str. ................................... nr. ......, bl. ......., sc. ......, 
et. ......., ap. ......, sectorul/judetul ................., 
telefon .............., înmatriculatã la registrul comertului cu 
nr. ...................., cod fiscal .........., cod unic de 



înregistrare ......................, cont ......................, deschis 
la .........................., denumit consumator, în calitate de cumpãrãtor, pe de 
altã parte,
    s-a încheiat prezenta conventie.

    II. Obiectul conventiei

    ART. 2
    (1) Obiectul prezentei conventii îl constituie repartizarea/facturarea cotei-
pãrti din consumul total de energie termicã înregistrat de grupul de 
mãsurare/contoare de la bransamentul termic comun al imobilului de tip condominiu, 
precum si reglementarea raporturilor dintre furnizor si consumatorul individual 
privind furnizarea, conditiile de consum si plata energiei termice.
    (2) Utilizarea energiei termice numai în scop propriu, pentru încãlzire si apã 
caldã de consum.
    ART. 3
    (1) Data prelevãrii datelor necesare facturãrii individuale a consumurilor de 
energie termicã prin autocitire/citire efectuatã de reprezentantul legal al 
asociatiei de proprietari/citire efectuatã de reprezentantul prestatorului/citire 
efectuatã de reprezentantul furnizorului este ......................... . (Se trece 
modalitatea de prelevare a datelor aleasã în cadrul asociatiei de proprietari). 
Data emiterii facturii este ..................................... .
    (2) Data citirii repartitoarelor de costuri pentru luna februarie 
este .................................. . Data emiterii facturii 
este ............ .
    (3) Data citirii repartitoarelor de costuri pentru luna decembrie 
este .................................. . Data emiterii facturii 
este ............ .

    III. Drepturile si obligatiile furnizorului

    ART. 4
    Furnizorul are urmãtoarele drepturi:
    1. sã factureze individual la tarifele în vigoare cantitãtile furnizate, 
determinate potrivit prevederilor legale, si sã încaseze contravaloarea serviciilor 
prestate;
    2. sã aplice penalitãtile legale în cazul neachitãrii facturilor la termen;
    3. sã initieze modificarea si completarea conventiei de facturare individualã a 
energiei termice sau a anexelor la aceasta ori de câte ori apar elemente noi în 
baza normelor legale, prin acte aditionale;
    4. sã aibã acces la instalatiile de utilizare a energiei termice aflate în 
folosinta sau pe proprietatea consumatorului pentru citirea sau verificarea 
corectitudinii citirilor sau autocitirilor repartitoarelor de costuri;
    5. sã aibã acces pe proprietatea consumatorului pentru desprinderea 
instalatiilor individuale de la instalatiile de utilizare a energiei termice ale 
asociatiei de proprietari, în caz de neachitare a obligatiilor de platã cu o duratã 
mai mare de 90 de zile de la termenul scadent al facturilor. Accesul se va efectua 
în prezenta reprezentantului legal al asociatiei de proprietari;
    6. sã actioneze în instantã proprietarii care refuzã sã permitã accesul pe 
proprietatea lor, în prezenta reprezentantului legal al asociatiei de proprietari, 
pentru desprinderea instalatiilor individuale de la instalatiile de utilizare a 
energiei termice ale asociatiei de proprietari, precum si pentru recuperarea 
integralã a tuturor obligatiilor de platã de la consumatorii care înregistreazã 
debite cu duratã mai mare de 90 de zile de la termenul scadent al facturilor.
    ART. 5
    Furnizorul are urmãtoarele obligatii:
    1. sã respecte angajamentele asumate prin contractul de furnizare a energiei 
termice;
    2. sã respecte prevederile normelor tehnice, reglementãrilor si legislatiei în 



vigoare din domeniul serviciilor publice de alimentare cu energie termicã produsã 
centralizat;
    3. sã respecte standardul de performantã pentru serviciul de furnizare a 
energiei termice privind activitatea de facturare individualã;
    4. sã factureze individual cantitãtile de energie termicã în conformitate cu 
Metodologia de repartizare si facturare a consumurilor individuale de energie 
termicã la preturile si tarifele legal stabilite;
    5. sã înregistreze toate reclamatiile si sesizãrile proprietarului si sã ia 
mãsurile care se impun în vederea rezolvãrii acestora, în termenul prevãzut de 
lege;
    6. sã asigure continuitatea în alimentare în limitele gradului de asigurare în 
furnizare, prevãzute în Contractul de furnizare a energiei termice încheiat cu 
asociatia de proprietari;
    7. sã citeascã, la datele convenite de comun acord cu consumatorul, indicatiile 
repartitoarelor de costuri, în vederea stabilirii cantitãtilor de energie termicã 
ce vor fi facturate, în cazul în care furnizorul a montat repartitoare de costuri 
în condominiu;
    8. sã nu deterioreze bunurile proprietarului si sã aducã pãrtile din 
constructii legal executate, care apartin consumatorului, la starea lor initialã, 
dacã au fost deteriorate din vina sa;
    9. sã verifice corectitudinea operatiunii de desprindere a instalatiilor de 
încãlzire aferente proprietãtii individuale.

    IV. Drepturile si obligatiile consumatorului

    ART. 6
    Consumatorul are urmãtoarele drepturi:
    1. sã consume energie termicã în conditiile prevãzute în prezenta conventie;
    2. sã primeascã rãspuns în termen legal la sesizãrile adresate furnizorului;
    3. sã beneficieze de serviciile furnizorului în conditiile negocierii unor 
contracte pentru prestãri de servicii cu specific energetic, conform prevederilor 
legale.
    ART. 7
    Consumatorul are urmãtoarele obligatii:
    1. sã achite integral si la termen facturile emise de furnizor reprezentând 
contravaloarea serviciilor prestate, inclusiv eventualele debite restante 
recunoscute de acesta, potrivit anexei D;
    2. sã asigure accesul spre instalatiile de utilizare a energiei termice ce 
apartin proprietãtii comune a asociatiei de proprietari si trec prin interiorul 
proprietãtii individuale;
    3. sã nu dezafecteze si sã nu modifice amplasamentul coloanelor de încãlzire, 
de aerisire si de apã caldã ce trec prin interiorul proprietãtii individuale si 
apartin proprietãtii comune a asociatiei de proprietari;
    4. sã comunice în scris, în termen de 10 zile lucrãtoare, furnizorului orice 
modificare a elementelor care au stat la baza întocmirii conventiei si sã încheie 
acte aditionale în legãturã cu aceasta;
    5. sã exploateze si sã întretinã instalatiile proprii pentru asigurarea 
utilizãrii eficiente a energiei termice;
    6. sã înstiinteze asociatia de proprietari/locatari si sã anunte furnizorul în 
scris, în termen de 5 zile lucrãtoare, despre orice modificare a suprafetei 
echivalente termic a instalatiilor de încãlzire aferente proprietãtii individuale;
    7. sã respecte toate prevederile legale în cazul în care solicitã desprinderea 
totalã a instalatiilor de încãlzire aferente proprietãtii individuale de la 
instalatiile centrale de utilizare a energiei termice aferente proprietãtii comune;
    8. sã permitã accesul furnizorului/prestatorului la repartitoarele de costuri 
în scopul prelevãrii datelor necesare facturãrii consumurilor si verificãrii 
corectitudinii citirilor sau autocitirilor, cu frecventa prevãzutã la art. 3;
    9. sã suporte costurile verificãrii, reparãrii sau înlocuirii repartitoarelor 
de costuri defecte, montate în proprietatea sa, în afara perioadei de garantie;



    10. sã nu utilizeze agentul termic pentru încãlzire sau apa caldã de consum 
pentru spãlarea autovehiculelor, topirea zãpezii sau în alte scopuri decât cele 
prevãzute în contract.

    V. Determinarea consumurilor individuale de energie termicã furnizate

    ART. 8
    Determinarea cotei-pãrti din consumul total de energie termicã înregistrat de 
grupul de mãsurare/contoare de la bransamentul termic comun al imobilului de tip 
condominiu se face conform Metodologiei de repartizare si facturare a consumurilor 
individuale de energie termicã la preturile si tarifele legal stabilite.
    ART. 9
    (1) Determinarea consumurilor individuale de energie termicã în vederea 
facturãrii se poate face si în baza sistemelor de repartizare a costurilor montate 
la consumator.
    (2) Se admite citirea de la distantã a repartitoarelor de costuri. Citirea 
repartitoarelor de costuri în vederea facturãrii se va efectua la data stabilitã la 
art. 3, consumatorul fiind obligat sã semneze procesul-verbal de citire în cazul în 
care citirea nu se face de la distantã.
    (3) În cazul absentei consumatorului, facturarea individualã a consumurilor de 
energie termicã se va face în baza citirii anterioare a repartitoarelor de costuri 
montate în proprietatea sa, urmând ca reglarea consumurilor sã se facã la sfârsitul 
perioadei de facturare urmãtoare. Dacã nici în luna urmãtoare consumatorul nu 
asigurã accesul în proprietatea sa pentru citirea repartitoarelor de costuri, 
furnizorul este îndreptãtit sã factureze consumurile individuale de energie termicã 
în sistem pausal.
    (4) În situatia prevãzutã la alin. (3) reluarea în facturare individualã se 
poate face numai dupã o nouã citire a repartitoarelor de costuri la începutul 
perioadei de facturare.
    ART. 10
    (1) Pe perioada în care, chiar dacã un singur repartitor de cheltuieli pentru 
apã caldã, montat într-un spatiu cu destinatie de locuintã, este defect sau scos 
din circuit, repartizarea cheltuielilor pentru apa caldã pentru acel spatiu se face 
în sistem pausal.
    (2) Cantitatea lunarã de apã caldã de consum, în sistem pausal, ce revine 
fiecãrui locatar în cazul în care repartitoarele de apã caldã sunt indisponibile, 
indiferent de cauzã, se determinã prin raportarea consumului mediu de apã caldã 
înregistrat de contorul de energie termicã montat la bransament, în decursul 
ultimelor 3 luni consecutive, la numãrul mediu de locatari din condominiu din 
aceeasi perioadã.
    (3) Repartizarea consumurilor individuale de energie termicã în sistem pausal 
se aplicã pe întreaga perioadã de facturare, indiferent de numãrul de zile cât a 
fost indisponibil repartitorul în acea lunã. Reluarea în facturare individualã pe 
baza indicatiilor repartitoarelor de costuri se face dupã o nouã citire a 
repartitoarelor de costuri la începutul perioadei de facturare.

    VI. Facturare si modalitãti de platã

    ART. 11
    Contravaloarea energiei termice furnizate consumatorului se încaseazã de la 
acesta pe bazã de facturã; factura reprezintã documentul de platã emis de furnizor, 
în conformitate cu legislatia fiscalã în vigoare.
    ART. 12
    Facturile si documentele de platã se transmit de furnizor la adresa
................................................................................
.............................................................................. .
    ART. 13
    Factura individualã emisã de furnizor trebuie sã cuprindã cel putin urmãtoarele 
informatii: destinatarul facturii, data emiterii facturii, termenul de platã 



scadent, perioada pentru care s-a fãcut facturarea energiei consumate, semnãtura si 
stampila emitentului, semnificatia fiecãrei obligatii de platã cuprinse în facturã 
(platã pentru energie, pentru penalitãti, pentru corectii etc.), datele care au 
stat la baza stabilirii consumurilor de energie termicã (cantitãtile de energie 
termicã înregistrate de grupul de mãsurare/contoare de la bransament, suprafata 
echivalentã termic totalã a condominiului, suprafata echivalentã termic aferentã 
pãrtilor comune, cota-parte de proprietate indivizã, suprafata utilã, numãrul de 
persoane sau alte elemente, dupã caz), valorile mãrimilor de facturat si indexurile 
aferente (cu precizarea dacã indexurile sunt citite sau estimate), tarifele 
aplicate pentru fiecare mãrime de facturat, temeiul legal de pret, sumele rezultate 
pentru fiecare mãrime facturatã, precum si valoarea totalã de platã.
    ART. 14
    Contravaloarea facturilor emise de furnizor se va achita în termen de 15 zile 
lucrãtoare de la data expedierii facturii prin postã, certificatã prin înscrisul de 
pe stampila postei, sau în termen de 15 zile lucrãtoare de la data confirmãrii de 
primire, în cazul transmiterii facturii prin curier/delegat.
    ART. 15
    (1) Furnizorul va practica tarifele aprobate potrivit prevederilor legale în 
vigoare.
    (2) Modificarea tarifelor va fi adusã la cunostintã utilizatorului cu minimum 
15 zile înaintea începerii perioadei de facturare sau în termen de 3 zile 
lucrãtoare de la aprobarea noului tarif atunci când intervalul dintre data 
aprobãrii si începerea perioadei de facturare este mai mic de 15 zile.
    ART. 16
    (1) Facturile pot fi achitate de consumator prin urmãtoarele modalitãti de 
platã:
    a) la domiciliul proprietarului, persoanei desemnate de furnizor, o datã cu 
prezentarea facturii de cãtre acesta sau la termenul convenit cu utilizatorul;
    b) la casieria furnizorului;
    c) la postã;
    d) la bancã, prin transfer bancar în contul furnizorului;
    e) prin card bancar;
    f) orice alt mod prevãzut în dispozitiile legale privitoare la platã, acceptat 
si practicat de furnizor.
    (2) În cazul alin. (1) lit. a), reprezentantul furnizorului este obligat sã 
prezinte legitimatia de serviciu când solicitã încasarea sumelor facturate.
    ART. 17
    Modalitatea de platã a contravalorii energiei termice furnizate/consumate se 
stabileste, de comun acord între pãrti, astfel:
................................................................................
................................................................................
................................................................................
................................................................................
    ART. 18
    Corespunzãtor modului de platã convenit cu consumatorul (dintre cele practicate 
de furnizor), factura se considerã achitatã de cãtre consumator la data încasãrii 
sumelor pe bazã de facturã/chitantã de cãtre reprezentantul furnizorului, la data 
înregistrãrii plãtii în extrasul de cont bancar al consumatorului, la data 
preluãrii cecului de cãtre furnizor, la data intrãrii numerarului în casieria 
furnizorului în cazul plãtii la casierie sau prin orice mod prevãzut expres în alte 
reglementãri legale de platã si convenit cu furnizorul.

    VII. Rãspunderi

    ART. 19
    (1) Pentru neexecutarea în tot sau în parte a obligatiilor prevãzute în 
prezenta conventie, pãrtile rãspund conform prevederilor Codului civil, ale Codului 
comercial si celorlalte acte normative în vigoare.
    (2) Pãrtile pot include si daune-interese pentru neexecutarea totalã sau 



partialã a contractului.
    ART. 20
    Pentru întârzieri ale consumatorului la plata facturii aferente activitãtii de 
furnizare a energiei termice, furnizorul este îndreptãtit sã ia, succesiv, 
urmãtoarele mãsuri:
    a) aplicarea de penalitãti;
    b) transmiterea a douã somatii de sistare a livrãrii energiei termice, prima la 
45 de zile si a doua la 75 de zile de la expirarea termenului scadent de platã a 
facturii, cu un preaviz de 45 de zile, respectiv 15 zile, pânã la sistarea efectivã 
a furnizãrii energiei termice;
    c) sistarea furnizãrii energiei termice, inclusiv în perioada sezonului rece, 
pentru restantele la plata facturilor pe o perioadã mai mare de 3 luni.
    ART. 21
    (1) Neachitarea facturii în termen de 15 zile lucrãtoare atrage penalitãti de 
întârziere egale cu cele utilizate pentru neplata obligatiilor fatã de bugetul de 
stat, dupã cum urmeazã:
    a) penalitãtile sunt egale cu nivelul dobânzii datorat pentru neplata în termen 
a obligatiilor bugetare, stabilit conform reglementãrilor legale în vigoare;
    b) penalitãtile se datoreazã începând cu prima zi dupã data scadentei;
    c) valoarea totalã a penalitãtilor nu poate depãsi valoarea facturii.
    (2) Procentul de penalitate se va modifica si va fi înlocuit de drept ori de 
câte ori se va modifica legislatia referitoare la obligatiile fatã de bugetul de 
stat. Valoarea penalitãtilor nu va depãsi cuantumul debitului si se constituie 
venit al furnizorului.
    ART. 22
    (1) În cazul în care un consumator contestã valoarea unei facturi si comunicã 
în scris acest fapt furnizorului în termen de 10 zile de la primirea ei, furnizorul 
este obligat sã analizeze corectitudinea contestatiei si în termen de 10 zile de la 
primirea contestatiei sã comunice consumatorului rezultatul analizei.
    (2) Dacã furnizorul constatã cã factura initialã este corectã, comunicã aceastã 
constatare consumatorului, iar factura, precum si termenul de platã initial rãmân 
valabile.
    (3) Dacã furnizorul constatã cã factura initialã a fost gresitã, emite o 
facturã de diferentã consumatorului, cu decalarea corespunzãtoare a termenului de 
platã.
    (4) Dacã în situatia de la alin. (3) furnizorul nu a calculat corect 
contravaloarea consumurilor individuale de energie termicã si se dovedeste cã suma 
contestatã a fost mai mare decât cea datoratã de consumator la data respectivã 
(deci contestatia a fost justificatã), furnizorul trebuie sã plãteascã 
consumatorului diferenta dintre suma încasatã si cea corect calculatã, majoratã cu 
penalitãti de întârziere egale cu nivelul dobânzii pentru neplata la termen a 
obligatiilor bugetare.
    (5) Penalitãtile prevãzute la alin. (4) se percep pentru perioada dintre data 
plãtii fãcute de consumator si data la care furnizorul restituie diferenta de platã 
si penalitatea.
    ART. 23
    (1) Sistarea furnizãrii energiei termice va fi în mod obligatoriu preavizatã la 
termenele stabilite la art. 20 lit. b) si va fi aplicatã obligatoriu în cazul în 
care consumatorul nu s-a conformat preavizelor primite.
    (2) Somatia trebuie sã continã motivul sistãrii, suma datoratã, termenul de 
platã dupã care urmeazã sistarea, precum si costul operatiilor de întrerupere si de 
realimentare cu energie termicã a consumatorului.
    (3) Dacã consumatorul refuzã accesul furnizorului pentru efectuarea 
operatiunilor de desprindere a instalatiilor interioare de încãlzire aflate în 
proprietate individualã de la sistemul de alimentare centralizatã cu energie 
termicã, în vederea sistãrii furnizãrii energiei termice în caz de neplatã, 
furnizorul este îndreptãtit sã actioneze în instantã consumatorul pentru 
recuperarea integralã a obligatiilor de platã.
    ART. 24



    În cazul în care se constatã cã desi consumatorul la care anterior a fost 
sistatã furnizarea energiei termice beneficiazã de încãlzire sau apã caldã de 
consum fãrã acordul furnizorului, se va proceda la refacturarea energiei termice 
începând cu data sistãrii.
    ART. 25
    Reluarea furnizãrii cu energie termicã consumatorului dupã sistarea pentru 
neplatã se realizeazã în ziua urmãtoare efectuãrii plãtii integrale cãtre furnizor 
a facturii, a penalitãtilor datorate si a cheltuielilor ocazionate de sistarea si 
reluarea furnizãrii.
    ART. 26
    (1) În cazul consumatorului care a ajuns în conditiile de sistare a furnizãrii 
energiei termice pentru neplatã, furnizorul poate conditiona reluarea furnizãrii de 
constituirea unei garantii. Valoarea acesteia corespunde consumului maxim estimat 
pentru o perioadã de o lunã.
    (2) Garantia se va returna consumatorului, dupã luarea în considerare a 
eventualelor debite, în cazul rezilierii conventiei sau dacã timp de un an 
consumatorului nu i-a mai fost întreruptã furnizarea energiei termice pentru 
neplata acesteia.
    ART. 27
    (1) Furnizorul este obligat sã plãteascã despãgubiri în cazul deteriorãrii 
instalatiilor interioare de utilizare a energiei termice sau bunurilor apartinând 
consumatorului, în situatia în care au apãrut presiuni si/sau temperaturi ale 
agentului termic mai mari decât cele admise de normele tehnice în vigoare, ca 
urmare a culpei acestuia sau a unui tert. Plata despãgubirilor se face în termen de 
maximum 30 de zile de la data producerii sau constatãrii deteriorãrii pe baza 
expertizei efectuate de un expert autorizat angajat de furnizor si agreat de 
consumator. În cazul în care în urma expertizei se constatã cã deteriorarea 
instalatiilor interioare nu se datoreazã culpei furnizorului, plata expertizei va 
fi suportatã de utilizator.
    (2) În cazul în care consumatorul foloseste instalatii de utilizare a energiei 
termice, improvizate sau care influenteazã parametrii de calitate ai energiei 
termice (de exemplu, regimul cantitãtii de apã de adaos din retea), periclitând 
continuitatea în alimentarea cu energie termicã a altor utilizatori, acesta urmeazã 
sã suporte plata daunelor justificate pe care le-a produs.
    ART. 28
    (1) Orice schimbare a destinatiei cantitãtii de energie termicã furnizate, în 
sensul utilizãrii acesteia în alte scopuri decât cele prevãzute în conventie, va fi 
adusã la cunostintã furnizorului, în scris, în termen de 3 zile lucrãtoare de la 
data modificãrii.
    (2) Neanuntarea schimbãrii destinatiei consumului de energie termicã dã dreptul 
furnizorului sã recalculeze contravaloarea acestuia sau sã ia alte mãsuri, dupã 
caz, conform prevederilor legale.
    ART. 29
    (1) Interventiile neautorizate asupra repartitoarelor de costuri în scopul 
influentãrii indicatiilor acestora, distrugerea sau ruperea sigiliilor, 
improvizatiile de orice fel în vederea ocolirii repartitoarelor de costuri pentru 
apa caldã, sustragerile de agent termic din instalatiile de încãlzire constituie 
consum fraudulos si se sanctioneazã conform dispozitiilor legale.
    (2) Consumatorii aflati în situatia de la alin. (1) nu sunt exonerati de plata 
unor daune cãtre asociatia de proprietari/locatari sau furnizorul de energie 
termicã.
    ART. 30
    (1) Pãrtile sunt absolvite de orice rãspundere pentru neîndeplinirea în 
totalitate sau în parte a litigiilor ce decurg din aceastã conventie, dacã acest 
lucru este rezultatul actiunii fortei majore.
    (2) Partea care invocã forta majorã trebuie sã notifice acest lucru în scris 
celeilalte pãrti în decurs de 48 de ore de la aparitia acesteia, apreciind si 
perioada în care urmãrile ei înceteazã, cu confirmarea autoritãtii competente de la 
locul producerii evenimentului ce constituie forta majorã.



    ART. 31
    Întreruperea furnizãrii energiei termice se va face numai cu respectarea 
legislatiei în vigoare, a prevederilor prezentei conventii si a reglementãrilor în 
vigoare.
    ART. 32
    Corespondenta adresatã furnizorului de cãtre utilizator va contine în mod 
obligatoriu: denumirea, titulatura si adresa, semnãtura persoanei autorizate si 
stampila utilizatorului.

    VIII. Forta majorã

    ART. 33
    Nici una dintre pãrtile contractante nu rãspunde de neexecutarea în termen sau/
si de executarea în mod necorespunzãtor, total sau partial, a oricãrei obligatii 
care îi revine în baza prezentei conventii dacã neexecutarea sau executarea 
necorespunzãtoare a obligatiei respective a fost cauzatã de forta majorã. Partea 
care invocã forta majorã este obligatã sã notifice celeilalte pãrti producerea 
evenimentului si sã ia toate mãsurile în vederea limitãrii consecintelor lui.

    IX. Durata conventiei

    ART. 34
    (1) Prezenta conventie se încheie pe duratã nedeterminatã.
    (2) Proprietarii care îsi înstrãineazã apartamentele sau spatiile cu altã 
destinatie sunt obligati ca la întocmirea formelor de înstrãinare sã facã dovada 
achitãrii la zi a cheltuielilor care le revin, iar noul proprietar este obligat sã 
accepte continuarea conventiei de facturare individualã.

    X. Încetarea conventiei

    ART. 35
    Prezenta conventie poate înceta în urmãtoarele cazuri:
    a) prin rezilierea Contractului de furnizare a energiei termice încheiat între 
furnizor si asociatia de proprietari, în conditiile legii;
    b) din initiativa asociatiei de proprietari, în baza hotãrârii adunãrii 
generale a asociatiei de proprietari, cu un preaviz de 15 zile;
    c) în alte situatii prevãzute de lege.

    XI. Litigii

    ART. 36
    Pãrtile convin ca toate neîntelegerile privind validitatea prezentei conventii 
sau rezultate din interpretarea, executarea ori încetarea acesteia sã fie rezolvate 
pe cale amiabilã.
    ART. 37
    În cazul în care nu este posibilã rezolvarea litigiilor pe cale amiabilã, 
pãrtile se vor adresa instantelor judecãtoresti române competente.

    XII. Alte clauze

    ART. 38
    (1) Modificarea prezentei conventii se poate face prin act aditional, cu 
acordul pãrtilor.
    (2) Prezenta conventie s-a încheiat în douã exemplare si intrã în vigoare în 
termen de 90 de zile de la data semnãrii ei.

           Furnizor,                                    Utilizator,
    .........................                   .........................



    ANEXA A.1

    Cãtre ...........................................

                                   CERERE
de preluare în facturare individualã pentru asociatia de proprietari/locatari 
nr. ..............

    Prin prezenta cerere vã solicitãm preluarea în facturare individualã a 
asociatiei noastre si depunem dosarul cu documentele solicitate în acest scop.
    Datele de identificare a asociatiei noastre sunt:
    1. Contractul de furnizare a energiei termice nr. ................... din data 
de ................. .
    2. Adresa asociatiei
    ...........................................................................
    3. Presedinte
    ...........................................................................
                       (numele si prenumele, adresa, nr. telefon)
    4. Administrator sau persoana delegatã:
    ...........................................................................
                       (numele si prenumele, adresa, nr. telefon)
    5. Blocul/scara/numãr de scãri în componentã ............................, din 
care: nr. ap. ........, nr. spatii comerciale ........, nr. spatii cu destinatie 
mixtã .........
    6. Debitul asociatiei la sfârsitul lunii anterioare depunerii cererii este 
de ........................ lei, din care majorãri de 
întârziere .......................... lei.
    Mentionãm cã toti proprietarii sunt de acord cu trecerea la facturarea 
individualã si anexãm tabelul nominal semnat de acestia sau de împuternicitul 
proprietarului.
    Ne asumãm rãspunderea cã documentele depuse sunt conforme cu realitatea.

        Presedintele asociatiei,                   Loc pentru stampilã
    ...............................
     (numele si prenumele în clar)

              Semnãtura

    ANEXA A.2

                                TABEL NOMINAL
              cu proprietarii spatiilor cu destinatie de locuintã

________________________________________________________________________________
Nr.  Nr. Numele si  Act de identitate  Cod numeric Eliberat de         Semnãtura
crt. ap. prenumele  Serie/numãr        personal    Politia ...........
________________________________________________________________________________
  1.
________________________________________________________________________________
  2.
________________________________________________________________________________
  3.
________________________________________________________________________________
  4.
________________________________________________________________________________
  5.
________________________________________________________________________________
  6.
________________________________________________________________________________



  7.
________________________________________________________________________________
  8.
________________________________________________________________________________
  9.
________________________________________________________________________________
 10.
________________________________________________________________________________
 11.
________________________________________________________________________________
 12.
________________________________________________________________________________
 13.
________________________________________________________________________________
 14.
________________________________________________________________________________
  .
________________________________________________________________________________
  .
________________________________________________________________________________
  .
________________________________________________________________________________

       Presedintele asociatiei,                    Loc pentru stampilã
    .............................
    (numele si prenumele în clar)

              Semnãtura

    ANEXA A.3

                                TABEL NOMINAL
cu proprietarii spatiilor cu destinatie de locuintã, ai cãror proprietari nu sunt 
în tarã si pentru care îsi dau acordul de preluare în facturare individualã 
urmãtorii reprezentanti, pentru care anexãm împuternicirile si declaratiile 
notariale
________________________________________________________________________________
Nr.  Numele          Numele si     Actul de     Codul     Eliberat    Semnãtura
ap.  si prenumele    prenumele     identitate   numeric   de Politia
     proprietarului  semnatarului  Serie/numãr  personal  ..........
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

                                TABEL NOMINAL
    cu proprietarii spatiilor cu altã destinatie decât cea de locuintã
________________________________________________________________________________
Nr   Denumirea   Nr. de         Telefon  Numele si prenumele  Functia  Semnãtura
crt. societãtii  înmatriculare           reprezentantului
     comerciale  la registrul
                 comertului
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

       Presedintele asociatiei,                       Loc pentru stampilã
    .............................



    (numele si prenumele în clar)

              Semnãtura

    ANEXA A.4

                                 TABEL NOMINAL
cu proprietarii spatiilor cu destinatie de locuintã, care pe adresa apartamentului 
si-au declarat sediul social sau punctul de lucru al unei societãti comerciale ce 
îsi desfãsoarã efectiv activitatea în spatiul respectiv
________________________________________________________________________________
Nr. Denumirea   Nr. de         Numele si       Actul de     Eliberat   Semnãtura
ap. societãtii  înmatriculare  prenumele       identitate   de Politia
    comerciale  la registrul   proprietarului  Serie/numãr  ..........
                comertului
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

                                TABEL NOMINAL
cu proprietarii spatiilor cu destinatie de locuintã, care pe adresa apartamentului 
si-au declarat sediul social sau punctul de lucru al unei societãti comerciale ce 
nu îsi desfãsoarã efectiv activitatea în spatiul respectiv
________________________________________________________________________________
Nr. Denumirea   Nr. de         Numele si       Actul de     Eliberat   Semnãtura
ap. societãtii  înmatriculare  prenumele       identitate   de Politia
    comerciale  la registrul   proprietarului  Serie/numãr  ..........
                comertului
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

       Presedintele asociatiei,                        Loc pentru stampilã
    .............................
    (numele si prenumele în clar)

              Semnãtura

    ANEXA B

                            TABEL CENTRALIZATOR
privind numãrul de persoane si suprafata utilã a spatiilor cu destinatie de 
locuintã de la bl. ........, sc. ........, din str. ........................ 
nr. ...........

________________________________________________________________________________
Nr.   Nr.      Numele si prenumele     Numãr de    Suprafata utilã   Semnãtura
crt.  ap.      proprietarului          persoane          (mp)

________________________________________________________________________________
  1.
________________________________________________________________________________
  2.
________________________________________________________________________________
  3.
________________________________________________________________________________
  4.



________________________________________________________________________________
  5.
________________________________________________________________________________
  6.
________________________________________________________________________________
  7.
________________________________________________________________________________
  8.
________________________________________________________________________________
  9.
________________________________________________________________________________
 10.
________________________________________________________________________________
 11.
________________________________________________________________________________
  .
________________________________________________________________________________
  .
________________________________________________________________________________
  .
________________________________________________________________________________
     TOTAL:
________________________________________________________________________________

       Presedintele asociatiei,                    Loc pentru stampilã
    .............................
    (numele si prenumele în clar)

              Semnãtura

    ANEXA C

                          SITUATIE CENTRALIZATOARE
privind datoria înregistratã pe apartamente si spatii cu altã destinatie decât cea 
de locuintã la data de .....................
    Asociatia de proprietari nr. ............, str. ............... nr. ........, 
bl. ........, sc. ........

________________________________________________________________________________
Nr.  Nr.  Numele si prenumele       Datoria totalã             din care:
crt. ap.  proprietarului/denumirea      (lei)       ____________________________
          societãtii comerciale                     Facturi de        Facturi de
                                                    energie termicã   penalitãti
________________________________________________________________________________
  1.
________________________________________________________________________________
  2.
________________________________________________________________________________
  3.
________________________________________________________________________________
  4.
________________________________________________________________________________
  5.
________________________________________________________________________________
  6.
________________________________________________________________________________
  7.
________________________________________________________________________________
  8.



________________________________________________________________________________
  9.
________________________________________________________________________________
 10.
________________________________________________________________________________
  .
________________________________________________________________________________
  .
________________________________________________________________________________
  .
________________________________________________________________________________
    TOTAL ASOCIATIE:
________________________________________________________________________________

      Presedintele asociatiei,                      Loc pentru stampilã
    .............................
    (numele si prenumele în clar)

              Semnãtura

    ANEXA D

                                  SITUATIA
debitului defalcat pe apartamente, respectiv spatii cu altã destinatie decât cea de 
locuintã, la energie termicã
    Numele si prenumele proprietarului/Denumirea societãtii 
comerciale ........................, str. ................... nr. ......, 
bl. ......., sc. ......., ap. .........

    Datoria totalã ....................... lei, din care:
 __________________________________________________________________
|                       În anul ...........                        |
|__________________________________________________________________|
|        Luna       | Facturi de energie |       Facturi de        |
|                   |     termicã/lei    |     penalitãti/lei      |
|___________________|____________________|_________________________|
| Ianuarie          |                    |                         |
|___________________|____________________|_________________________|
| Februarie         |                    |                         |
|___________________|____________________|_________________________|
| Martie            |                    |                         |
|___________________|____________________|_________________________|
| Aprilie           |                    |                         |
|___________________|____________________|_________________________|
| Mai               |                    |                         |
|___________________|____________________|_________________________|
| Iunie             |                    |                         |
|___________________|____________________|_________________________|
| Iulie             |                    |                         |
|___________________|____________________|_________________________|
| August            |                    |                         |
|___________________|____________________|_________________________|
| Septembrie        |                    |                         |
|___________________|____________________|_________________________|
| Octombrie         |                    |                         |
|___________________|____________________|_________________________|
| Noiembrie         |                    |                         |
|___________________|____________________|_________________________|
| Decembrie         |                    |                         |



|___________________|____________________|_________________________|
| TOTAL:            |                    |                         |
|___________________|____________________|_________________________|
| TOTAL DATORII/AN:                                                |
|__________________________________________________________________|

    Dacã debitele sunt mai mari de un an, se vor defalca datoriile pe fiecare an si 
lunã în parte, conform tabelului de mai sus.
    Declar pe propria rãspundere cã valoarea înscrisã a datoriilor corespunde cu 
realitatea si cã aceastã sumã constituie obligatia mea de platã pentru energia 
termicã, la data de .................. .
    Act de identitate ........... seria ........... nr. ................, eliberat 
de Politia ....................... la data de .................... .

           Semnãtura proprietarului ..............................

    Declar pe propria rãspundere cã valorile înscrise corespund cu evidentele 
asociatiei si cã în prezenta mea a semnat pentru însusirea obligatiei de platã 
proprietarul/reprezentantul împuternicit desemnat de proprietar si nimeni 
altcineva.

                          Presedintele asociatiei,
                     ...................................
                            Semnãtura si stampila

    ANEXA E

    ASOCIATIA DE PROPRIETARI Nr. ................

                                DECLARATIE
                     privind modalitatea de facturare

    Prin prezenta declar, în numele asociatiei, cã aceasta a ales ca modalitate
de facturare varianta .........................................................
                             [se va completa lizibil cu a), b) sau c)]
conform art. 1 alin. (1) din Ordonanta de urgentã a Guvernului nr. 5/2003 si cã 
aceasta va fi aplicatã tuturor apartamentelor care compun asociatia.
    Alegerea s-a fãcut pornindu-se de la optiunea manifestatã de majoritatea 
proprietarilor apartamentelor din asociatie, conform Procesului-verbal 
nr. ............... din ..................... anexat în copie la prezenta 
declaratie.

       Presedintele asociatiei,                       Loc pentru stampilã
    .............................
    (numele si prenumele în clar)

             Semnãtura

    ANEXA F

                           TABEL CENTRALIZATOR
cu cota-parte de proprietate indivizã pentru apartamentele si spatiile cu altã 
destinatie decât cea de locuintã de la bl. ....., sc. ....., str. ............... 
nr. ....

________________________________________________________________________________
Nr.   Nr.  Numele si prenumele proprietarului/   Cota-parte indivizã   Semnãtura
crt.  ap.  Denumirea societãtii comerciale       de proprietate
________________________________________________________________________________



  1.
________________________________________________________________________________
  2.
________________________________________________________________________________
  3.
________________________________________________________________________________
  4.
________________________________________________________________________________
  5.
________________________________________________________________________________
  6.
________________________________________________________________________________
  7.
________________________________________________________________________________
  8.
________________________________________________________________________________
  9.
________________________________________________________________________________
 10.
________________________________________________________________________________
 11.
________________________________________________________________________________
 12.
________________________________________________________________________________
 13.
________________________________________________________________________________
 14.
________________________________________________________________________________
 15.
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         Presedintele asociatiei,              Loc pentru stampilã
      .............................
      (numele si prenumele în clar)

                Semnãtura

    ANEXA G

    ASOCIATIA DE PROPRIETARI Nr. .......

                                DECLARATIE

    Subsemnatul ............................................, declar pe propria 
rãspundere cã pe adresa domiciliului meu din localitatea ....................., 
str. ................... nr. ....., bl. ....., sc. ....., et. ....., ap. ....., 
sectorul/judetul ..................., este declarat sediul social/punct de lucru al 
societãtii comerciale ..........................., înregistratã la registrul 
comertului cu nr. ............., cod fiscal ..............., cod unic de 
înregistrare ...................., unde nu se desfãsoarã efectiv
activitãti/se desfãsoarã activitãti de ........................................
                                          (se va tãia cu o linie, dupã caz).

                      ...............................
                       (numele si prenumele în clar)

                                 Semnãtura

    ANEXA 3

                              NORMATIV TEHNIC
privind conditiile de montare si exploatare a sistemelor de repartizare a 
costurilor pentru încãlzire si apã caldã de consum

    CAP. 1
    Dispozitii generale

    ART. 1
    Prezentul normativ tehnic este elaborat cu respectarea prevederilor Legii 
serviciilor publice de gospodãrie comunalã nr. 326/2001, cu modificãrile si 
completãrile ulterioare, ale Ordonantei Guvernului nr. 73/2002 privind organizarea 
si functionarea serviciilor publice de alimentare cu energie termicã produsã 
centralizat, ale Legii locuintei nr. 114/1996, republicatã, cu modificãrile si 
completãrile ulterioare, ale Hotãrârii Guvernului nr. 1.275/2000 privind aprobarea 
Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii locuintei nr. 
114/1996, cu modificãrile si completãrile ulterioare, ale Ordonantei Guvernului nr. 
85/2001 privind organizarea si functionarea asociatiilor de proprietari, aprobatã 
cu modificãri si completãri prin Legea nr. 234/2002, ale Hotãrârii Guvernului nr. 
400/2003 pentru aprobarea Normelor metodologice privind organizarea si functionarea 
asociatiilor de proprietari, cu modificãrile ulterioare, ale Hotãrârii Guvernului 
nr. 933/2004 privind contorizarea consumatorilor racordati la sistemele publice 
centralizate de alimentare cu energie termicã si ale Ordinului ministrului 
lucrãrilor publice si amenajãrii teritoriului si al sefului Departamentului pentru 
Administratia Publicã Localã nr. 29/N/1993 pentru aprobarea Normativului-cadru 
privind contorizarea apei si a energiei termice la populatie, institutii publice si 
agenti economici.
    ART. 2
    (1) Prezentul normativ tehnic stabileste conditiile ce trebuie îndeplinite 
pentru montarea si exploatarea sistemelor de repartizare a costurilor, pentru 
încãlzire si apã caldã de consum în imobile condominiale în care s-a adoptat acest 



sistem de repartizare cu respectarea urmãtoarelor principii:
    a) repartizarea echitabilã a costurilor;
    b) stimularea economisirii resurselor;
    c) asigurarea eficientei energetice;
    d) responsabilitãtii fatã de locatarii condominiului;
    e) corelãrii cerintelor cu resursele;
    f) conservãrii mediului si dezvoltãrii durabile;
    g) asigurãrii securitãtii constructiilor împotriva înghetului.
    (2) Prevederile prezentului normativ tehnic se aplicã condominiilor existente, 
a cãror alimentare cu energie termicã si apã caldã de consum a fost proiectatã si 
realizatã în sistem centralizat, fiind bransate la retelele publice de distributie 
a energiei termice, si care au instalatiile interioare comune condominiului, unui 
tronson sau unei scãri a acestuia.
    (3) Prezentul normativ tehnic se poate aplica si condominiilor dotate la nivel 
de scarã sau imobil cu centrale termice sau cu punte termice proprii.
    (4) *** Abrogat
    ART. 3
    În sensul prezentului normativ tehnic, notiunile de mai jos se definesc dupã 
cum urmeazã:
    3.1. agrement tehnic pentru produs - document scris ce contine o apreciere 
tehnicã favorabilã asupra aptitudinii de utilizare, în conformitate cu cerintele 
legii calitãtii în constructii, a unor produse, procedee sau echipamente;
    3.2. agent termic sau purtãtor de energie termicã - fluidul utilizat pentru 
acumularea, transportul si transferul energiei termice;
    3.3. caracteristica dispozitivului - relatia dintre viteza de contorizare si 
temperatura lichidului de mãsurã la un repartitor de costuri bazate pe principiul 
evaporãrii;
    3.4. clasã metrologicã - o clasificare conventionalã a contoarelor de apã, prin 
care se stabileste valoarea admisibilã a debitului minim si de tranzitie, în 
functie de debitul nominal, astfel încât eroarea toleratã sã nu fie mai mare de o 
anumitã valoare stabilitã prin acte normative;
    3.5. cãdere de presiune - valoarea cu care se reduce presiunea disponibilã a 
apei cauzatã de prezenta, în circuitul de utilizare, a repartitorului de costuri de 
apã caldã când prin acesta circulã debitul nominal;
    3.6. eroare toleratã - limita erorii admise de o normã de metrologie legalã 
pentru aprobarea de model si pentru verificarea initialã a contoarelor de apã caldã 
folosite ca repartitoare de costuri pentru apã caldã;
    3.7. evaporare neutilizabilã - cantitatea de lichid de mãsurã care se evaporã 
la temperatura ambiantã, fãrã aport de cãldurã din partea corpului de încãlzire;
    3.8. evaporare nominalã - variatia numãrului de unitãti de pe scara gradatã 
mãsuratã dupã 210 zile pentru o temperaturã constantã a lichidului de mãsurare de 
50 grade C;
    3.9. exploatarea repartitoarelor de costuri - prestatii de servicii care fac 
parte din obiectul contractului încheiat între prestator si asociatia de 
proprietari/locatari si care contin cel putin activitãti de:
    a) citire a repartitoarelor de costuri pentru încãlzire si/sau apã caldã;
    b) întretinerea repartitoarelor de costuri;
    c) repartizarea pe apartamentele din condominiu a contravalorii energiei 
termice pentru încãlzire si înglobatã în apa caldã si/sau a cantitãtilor de apã 
rece pentru prepararea apei calde în vederea facturãrii consumurilor de cãtre 
furnizori;
    d) verificarea repartitoarelor de costuri pe toatã perioada de valabilitate a 
contractului;
    3.10. factor de conversie - mãrime adimensionalã care este folositã la 
conversia valorii afisate de un repartitor de costuri de cãldurã în valori adecvate 
pentru decontarea costurilor pentru cãldurã si care se determinã pentru fiecare 
combinatie corp de încãlzire - repartitor de costuri ca un produs dintre factorul 
de evaluare global si factorul de amplasare;
    3.11. factor de amplasare - mãrime adimensionalã care se determinã în functie 



de:
    a) amplasarea incintelor încãlzite fatã de punctele cardinale;
    b) amplasarea incintelor încãlzite pe verticala condominiului;
    c) amplasarea incintelor încãlzite pe orizontala condominiului;
    d) numãrul si dimensiunile coloanelor de distributie ce trec prin incintele 
încãlzite;
    3.12. factor de evaluare global - mãrime adimensionalã utilizatã la 
transformarea valorilor afisate de repartitoarele de costuri pentru încãlzire într-
o formã adecvatã calculului consumului de energie termicã în functie de:
    a) puterea termicã nominalã a corpului de încãlzire stabilitã în conditiile de 
referintã;
    b) modificarea puterii termice a corpului de încãlzire în conditiile în care 
temperatura aerului din incintã este mai micã decât temperatura aerului din 
conditiile de referintã, în cazul repartitoarelor electronice de costuri cu un 
singur senzor de mãsurã;
    c) modificarea puterii termice a corpului de încãlzire, a temperaturii 
lichidului de mãsurã si la temperaturi ale aerului din incintã mai mici decât cele 
stabilite în conditii de referintã, în cazul repartitoarelor de costuri cu 
evaporare;
    d) diferenta dintre temperatura mãsuratã cu sondele de temperaturã si 
temperatura realã a corpului de încãlzire, pentru diferite tipuri de suprafete de 
transfer de cãldurã, în cazul repartitoarelor electronice de costuri;
    e) transferul inegal de cãldurã de la agentul termic la lichidul de mãsurã 
pentru diferite tipuri de suprafete de transfer de cãldurã, în cazul 
repartitoarelor de costuri cu evaporare;
    3.13. limitã inferioarã de temperaturã - valoarea minimã a temperaturii medii 
logaritmice nominale a agentului termic din corpurile de încãlzire la care poate fi 
utilizat repartitorul de costuri pentru încãlzire, fiind înscrisã în documentatia 
tehnicã care însoteste repartitorul si se noteazã cu tmin. Pentru sistemele de 
încãlzire alimentate în serie, aceasta este temperatura medie logaritmicã nominalã 
a agentului termic din ultimul corp de încãlzire din seria de corpuri de încãlzire;
    3.14. limitã superioarã de temperaturã - valoarea maximã a temperaturii medii 
logaritmice nominale a agentului termic din corpurile de încãlzire la care poate fi 
utilizat repartitorul de costuri pentru încãlzire;
    3.15. raport de contorizare - raportul dintre viteza de contorizare pentru o 
temperaturã a lichidului de mãsurã de 50 grade C si viteza de contorizare pentru o 
temperaturã a lichidului de mãsurã de 20 grade C;
    3.16. repartitor electronic de costuri - repartitor de costuri alimentat cu 
energie electricã, utilizat în sisteme de repartizare a costurilor pentru energia 
termicã ce servesc la înregistrarea temperaturii integrate într-o perioadã de timp 
datã utilizând una sau mai multe temperaturi caracteristice. Indicatia necorectatã 
afisatã de repartitor este o valoare aproximativã a integralei dupã timp a 
temperaturii caracteristice mãsurate a corpului de încãlzire sau integrala în 
functie de timp a diferentei dintre temperatura suprafetei corpului de încãlzire si 
temperatura incintei;
    3.17. repartitor de costuri cu evaporare - repartitor de costuri nealimentat cu 
energie electricã utilizat în sisteme de repartizare a costurilor pentru energia 
termicã ce servesc la înregistrarea temperaturii integrate într-o perioadã de timp 
datã având la bazã principiul evaporãrii unui lichid utilizând numai temperatura 
suprafetei corpului de încãlzire sau a agentului termic. Indicatia necorectatã 
afisatã este o valoare aproximativã a integralei în functie de timp a temperaturii 
caracteristice mãsurate a corpului de încãlzire;
    3.18. senzor de temperaturã - element de mãsurare a temperaturii care îsi 
modificã o caracteristicã fizicã în functie de variatia de temperaturã între niste 
limite stabilite astfel încât eroarea de liniaritate a variatiei proprietãtii 
fizice sã aibã o valoare definitorie si acceptatã;
    3.19. standard de performantã pentru serviciul de furnizare a energiei termice 
- norma tehnicã ce stabileste indicatorii cantitativi si nivelurile calitative 
pentru fiecare activitate specificã serviciilor energetice de interes local;



    3.20. temperaturã medie logaritmicã nominalã a agentului termic - este 
temperatura pe baza cãreia se stabileste domeniul de aplicabilitate a 
repartitoarelor de costuri si se calculeazã cu relatia:

                tt - tr
    tm0 = ta + ---------,
                tt - ta
            ln --------
                tr - ta

    în care:
    - tt = temperatura agentului termic la intrarea în corpul de încãlzire;
    - tr = temperatura agentului termic la iesirea din corpul de încãlzire;
    - ta = temperatura de referintã a aerului din incinta unde este montat corpul 
de încãlzire fiind consideratã 20 grade C;
    3.21. temperatura nominalã a apei calde - temperatura apei calde, stabilitã în 
standardul de performantã si în contractul de furnizare;
    3.22. temperaturã de pornire - temperatura medie a agentului termic din 
corpurile de încãlzire, la sarcini termice partiale si pentru un debit de agent 
termic corespunzãtor conditiilor de referintã, de la care repartitorul de costuri 
pentru încãlzire electronic începe sã înregistreze;
    3.23. vitezã de contorizare - viteza cu care se modificã indicele unitãtilor 
afisate într-o unitate de timp;
    3.24. vitezã de evaporare - viteza de modificare a nivelului lichidului de 
mãsurã; se exprimã în milimetri pe unitatea de timp.
    ART. 4
    (1) Montarea sistemelor de repartizare a costurilor se poate face numai de 
cãtre prestatori autorizati, pe baza unor proiecte avizate în conditiile legii.
    (2) Contractele de livrare-montare si/sau exploatare se încheie între asociatia 
de proprietari/locatari si prestator.
    (3) Documentatia tehnicã si economicã întocmitã de prestator, dupã avizarea 
acesteia de cãtre furnizorii de energie termicã, se pune la dispozitie si se 
pãstreazã de cãtre presedintele asociatiei de proprietari/locatari, care are 
obligatia tinerii la zi a Cãrtii tehnice a constructiei.
    (4) În cazul în care, conform legilor în vigoare, este necesarã obtinerea 
autorizatiei de construire, aceasta intrã în sarcina asociatiei de 
proprietari/locatari.

    CAP. 2
    Repartitoare de costuri pentru încãlzire

    SECTIUNEA 1
    Domeniu de aplicare

    ART. 5
    (1) Montarea si utilizarea sistemelor de repartizare a costurilor de încãlzire 
în clãdirile de tip condominiu se realizeazã numai în spatiile cu destinatie de 
locuintã.
    (2) Determinarea consumurilor aferente spatiilor cu altã destinatie se face 
numai cu mijloace de mãsurare legale.
    ART. 6
    Sistemele de repartizare a costurilor pentru încãlzire pot fi utilizate numai 
în cazul în care:
    a) determinarea cantitãtii de energie termicã pentru încãlzire se face cu un 
mijloc de mãsurare legal, montat pe bransamentul termic al condominiului în punctul 
de delimitare/separatie a instalatiilor;
    b) determinarea cantitãtii de combustibil utilizat pentru prepararea localã în 
centrale termice de scarã sau de imobil a agentului termic si a apei calde se face 
cu un mijloc de mãsurare legal care înregistreazã numai consumul aferent centralei 



termice;
    c) instalatiile interioare de încãlzire sunt exploatate în conditiile prevãzute 
la art. 16;
    d) pentru fiecare combinatie, corp de încãlzire repartitor de costuri se cunosc 
factorii de evaluare specifici prevãzuti în SR EN 834, respectiv SR EN 835, 
factorii de amplasare corespunzãtori pozitiei incintei încãlzite în cadrul 
condominiului, precum si suprafata echivalentã termic si debitul de agent termic 
nominal;
    e) elementele care asigurã transferul de cãldurã cãtre incintã sunt direct 
accesibile;
    f) încãlzirea incintei nu se realizeazã: prin pardosealã, prin plafon, cu aer 
cald, cu aeroterme, agentul termic utilizat nu este aburul, precum si în toate 
cazurile stabilite de standardele SR EN 834, respectiv SR EN 835;
    g) *** Abrogatã
    h) corpurile de încãlzire sunt dotate cu robinete termostatice de reglare a 
debitului, astfel încât sã existe posibilitatea reglãrii temperaturii în incinta în 
care sunt montate corpurile de încãlzire;
    i) cel putin 80% din proprietarii spatiilor cu destinatie de locuintã au 
montate sisteme de repartizare a costurilor pe toate corpurile de încãlzire 
racordate la instalatia interioarã de distributie a energiei termice din 
condominiu, conditie ce trebuie respectatã si în cazul imobilelor tip condominiu în 
care sunt constituite mai multe asociatii de proprietari/locatari, din care numai 
unul are calitatea de titular de contract de furnizare a energiei termice.
    ART. 7
    Sistemele de repartizare a costurilor pentru încãlzire pot fi utilizate si în 
condominiile în care existã corpuri de încãlzire desprinse de la instalatia 
interioarã de distributie a energiei termice pentru încãlzire.

    SECTIUNEA a 2-a
    Conditii de montare a repartitoarelor electronice de costuri

    ART. 8
    (1) Pentru a fi montate si utilizate, repartitoarele electronice de costuri 
trebuie sã îndeplineascã cerintele tehnice prevãzute în SR EN 834. Conformitatea cu 
aceste cerinte trebuie sã rezulte din documentatia tehnicã a produsului si 
certificatul de conformitate emis de o unitate autorizatã.
    (2) Documentatia tehnicã a produsului trebuie sã continã date despre:
    a) temperatura de lucru si conditiile de depãsire accidentalã a acesteia;
    b) temperatura de depozitare;
    c) stabilitatea si rezistenta mecanicã a tecilor de protectie a senzorilor de 
temperaturã;
    d) posibilitãtile de demontare pentru întretinere si reparatii;
    e) conditiile de mediu în care senzorii de temperaturã lucreazã corect;
    f) conditiile în care trebuie sã functioneze unitatea centralã de calcul a 
repartitorului electronic de costuri;
    g) capacitatea sursei de alimentare cu curent electric si perioada de timp în 
care aceasta poate sã functioneze în conditii de sigurantã;
    h) conditiile si posibilitãtile de citire a afisajului;
    i) rezolutia afisajului;
    j) erorile maxime acceptate, în functie de diferenta dintre temperatura medie a 
agentului termic din corpul de încãlzire si temperatura de referintã a aerului din 
incintã la debitul termic nominal de referintã;
    k) valorile permise ale influentelor de naturã electricã asupra unitãtii de 
calcul, sondelor de temperaturã sau asupra cablurilor de racordare;
    l) limitele de variatie a vitezei de contorizare în functie de temperatura de 
functionare si gradul de corelare la repartitoarele de costuri cu unul sau mai 
multi senzori de temperaturã;
    m) conditiile de asigurare cu sigiliu sau alt tip de protectie care sã 
împiedice accesul neautorizat fãrã deteriorãri vizibile.



    ART. 9
    În cazul în care în condominiu sunt montate mai multe tipuri de corpuri de 
încãlzire, temperatura de pornire pentru repartitoarele electronice de costuri 
montate poate diferi de la un repartitor la altul cu cel mult 10% din (tp - 20 
grade C), cu conditia ca diferenta maximã dintre temperaturile de pornire a 
repartitoarelor de costuri sã nu fie mai mare de 5 K.
    ART. 10
    (1) Repartitoarele electronice de costuri pot fi utilizate în sisteme de 
repartizare a costurilor în care temperatura medie nominalã de referintã a 
agentului termic este cuprinsã între limita superioarã si cea inferioarã de 
temperaturã.
    (2) Repartitoarele electronice de costuri cu un singur senzor de temperaturã se 
pot utiliza numai dacã se îndeplinesc cumulativ urmãtoarele conditii:
    a) limita inferioarã de temperaturã este mai mare de 55 grade C;
    b) pentru debitul termic nominal al corpului de încãlzire temperatura de 
pornire trebuie sã fie mai micã sau cel mult egalã cu 0,3 x (tmin - 20 grade C) + 
20 grade C pentru tmin mai mare ori egalã cu 60 grade C sau mai micã ori cel mult 
egalã cu 28 grade C pentru limita inferioarã de temperaturã cuprinsã între 55 grade 
C si 60 grade C;
    c) gradul de corelare este mai mic sau egal cu 0,3.
    (3) Repartitoarele electronice de costuri cu doi sau mai multi senzori se 
utilizeazã obligatoriu în cazul în care limita inferioarã de temperaturã este mai 
micã sau egalã cu 55 grade C. În acest caz diferenta de temperaturã între 
temperatura de pornire si temperatura de referintã a aerului din spatiul încãlzit 
trebuie sã fie mai micã sau cel mult egalã cu 5 K, iar gradul de corelare "c" 
trebuie sã fie mai mic sau cel mult egal cu 0,67.
    ART. 11
    Procedura de calcul utilizatã la repartizarea costurilor cu repartitoare de 
costuri trebuie sã continã:
    a) coeficientii de corectie pentru calculul factorilor de amplasare sau modul 
de determinare a acestora;
    b) modul de prelevare si înregistrare în fisele de evidentã a datelor necesare 
calculului factorilor de evaluare si al factorilor de amplasare;
    c) modul de verificare a corectitudinii factorilor de evaluare si a factorilor 
de amplasare;
    d) modul de calcul când se constatã interventii frauduloase asupra 
repartitoarelor sau disfunctionalitãti ale acestora neimputabile locatarului, 
precum si atunci când accesul la repartitoare nu este posibil.
    ART. 12
    Prestatorul are obligatia amplasãrii corecte a repartitorului electronic de 
costuri, în conformitate cu documentatia tehnicã si de montaj, astfel încât sã 
existe o corelare cât mai bunã între indicatiile afisate si transmisia de cãldurã 
de la corpul de încãlzire, într-o plajã cât mai largã de functionare.
    ART. 13
    (1) În cadrul unui condominiu care are mai multe contoare de energie termicã, 
toate corpurile de încãlzire pentru care se face repartitia costurilor cu 
repartitoare electronice de costuri de la un acelasi contor de energie termicã vor 
avea montate repartitoare de costuri de acelasi tip si de la acelasi producãtor.
    (2) Repartitoarele electronice de costuri care au diferite forme ale pieselor 
de prindere pentru adaptarea la diverse tipuri de corpuri de încãlzire nu sunt 
considerate ca fiind de tipuri diferite. Variante ale aceluiasi tip de repartitor 
de costuri nu sunt considerate ca fiind de tipuri diferite.
    ART. 14
    (1) Factorul global de evaluare va tine cont de:
    a) caracteristicile constructive si dimensionale ale corpului de încãlzire;
    b) conditiile de montare, racordare si de alimentare cu agent termic ale 
corpului de încãlzire;
    c) caracteristicile constructive ale repartitorului de costuri;
    d) efectul modificãrii temperaturii aerului din incinta încãlzitã asupra 



modelului matematic al perechii corp de încãlzire - repartitor de costuri;
    e) exactitatea de mãsurare a temperaturilor luate în considerare de cãtre 
repartitorul de costuri.
    (2) Factorul global de evaluare sau o valoare proportionalã cu acesta va fi 
înscrisã pe repartitorul electronic de costuri sau va face parte din documentatia 
tehnicã predatã de prestator.
    (3) Fiecare repartitor electronic de costuri trebuie sã aibã înscrisã o serie 
de identificare.
    ART. 15
    (1) Repartitoarele electronice de costuri pot fi montate si utilizate numai 
dacã valoarea gradului de corelare este bine determinatã.
    (2) În cazul în care gradul de corelare este determinat în alte conditii decât 
cele precizate în SR EN 834, aceste conditii trebuie definite în documentele 
încheiate la darea în exploatare a repartitoarelor, iar prestatorul garanteazã cã 
aceste conditii au fost definitorii pentru toate repartitoarele montate în 
condominiu.
    ART. 16
    (1) Instalatiile de încãlzire care se echipeazã cu sisteme de repartitie a 
costurilor trebuie sã întruneascã urmãtoarele conditii cumulative:
    a) corpurile de încãlzire trebuie echipate cu dispozitive de reglare localã a 
debitului cu posibilitãti de manevrare de cãtre locatarul apartamentului, conforme 
cu prevederile normei europene EN 215-1. Dispozitivele de reglare pot fi de tipul 
robinetelor termostatate cu limitã antiînghet reglabilã la minimum 6 grade C, care 
în pozitia "închis complet" sã permitã trecerea unui debit de agent termic, astfel 
încât în incinta în care este montat corpul de încãlzire temperatura aerului sã nu 
scadã sub 6 grade C în conditiile unei temperaturi exterioare definite ca 
temperatura minimã conventionalã de calcul pentru zona climatericã respectivã;
    b) existenta unei reglãri centralizate a temperaturii agentului termic, din 
statia/centrala termicã în functie de temperatura exterioarã;
    c) instalatia interioarã de distributie din condominiu trebuie sã fie 
echilibratã hidraulic, astfel încât sã fie asigurat debitul de agent termic nominal 
prin fiecare corp de încãlzire în pozitia "complet deschis" a robinetului de 
reglaj. Înainte de montarea si exploatarea sistemelor de repartizare a costurilor, 
prestatorul va realiza echilibrarea hidraulicã, atestatã prin buletin de 
mãsurãtori. Se admite neefectuarea echilibrãrii hidraulice în cazul în care nu s-au 
adus modificãri la instalatiile interioare de încãlzire din condominiu fatã de 
proiectul initial.
    (2) Dispozitivele de reglare locale trebuie sã asigure posibilitatea de 
prereglare manualã fãrã dispozitive speciale, în scopul controlului si echilibrãrii 
hidraulice a instalatiei de distributie interioarã a agentului termic pentru 
regimul nominal si asigurãrii limitãrii debitului prin corpurile de încãlzire în 
situatia modificãrii permanente a debitului.
    (3) Robinetul termostatic trebuie sã asigure pe toatã durata de viatã aceleasi 
temperaturi în spatiile deservite pentru aceleasi pozitii de reglaj setate pe 
dispozitivul de reglare; pozitiile de reglaj de pe robinet trebuie sã corespundã 
acelorasi temperaturi interioare în conditiile în care sursa de cãldurã nu îsi 
schimbã caracteristicile.
    ART. 17
    (1) În momentul dãrii în exploatare a repartitoarelor electronice de costuri 
trebuie fãcutã o verificare generalã asupra stabilitãtii fixãrii, stãrii sigiliilor 
si asupra unor posibile defectiuni.
    (2) Anual se va efectua o verificare de functionare, care constã în stabilirea 
corectitudinii datelor furnizate de repartitorul electronic de costuri si a 
pãrtilor componente ale acestuia; ecranul, sursa de alimentare cu energie 
electricã, unitatea centralã de calcul, sigiliile, senzorii de temperaturã si, dacã 
este cazul, sistemele de transmitere a datelor.
    (3) Sursa de alimentare cu energie electricã trebuie sã aibã inscriptionatã 
data de fabricatie, iar în documentatia tehnicã ce însoteste repartitorul trebuie 
mentionate data la care s-a pus în functiune alimentarea cu energie electricã, 



precum si data la care urmeazã sã fie înlocuitã sursa.
    (4) Înainte de fiecare înlocuire a sursei de energie electricã se vor verifica 
elementele de contact, îndepãrtându-se oxizii sau depunerile, asa încât sã se 
asigure un contact electric bun.
    (5) Dupã înlocuirea bateriilor se reface sigilarea.
    (6) Dupã fiecare verificare anualã sau ori de câte ori este necesarã 
verificarea, se va înscrie în fisa de evidentã a repartitorului factorul de 
evaluare global sau cifra proportionalã cu acesta.

    SECTIUNEA a 3-a
    Conditii de montare a repartitoarelor de costuri cu evaporare

    ART. 18
    (1) Pentru a fi montate si utilizate, repartitoarele de costuri cu evaporare 
trebuie sã îndeplineascã urmãtoarele conditii:
    a) carcasa repartitorului de costuri cu evaporare trebuie sã asigure o 
stabilitate si o rezistentã mecanicã corespunzãtoare, astfel încât în timpul 
montajului si pe durata utilizãrii sã nu aibã loc deformãri care sã afecteze 
functionarea;
    b) transferul de cãldurã spre lichidul de mãsurã trebuie sã fie uniform pe 
toatã lungimea scalei;
    c) corpul aparatului nu trebuie sã reducã viteza de evaporare cu mai mult de 
15%;
    d) fiola cu lichidul de mãsurã si scara gradatã trebuie amplasate în carcasa 
aparatului, astfel încât gradatia 0 si nivelul lichidului din fiolã pentru valoarea 
0 sã coincidã cu o abatere de cel mult +/- 0,75 mm;
    e) fiola cu lichidul de mãsurã trebuie sã fie rezistentã la actiunea chimicã a 
lichidului de mãsurã si sã aibã un grad de transparentã suficient pentru a se putea 
vedea nivelul lichidului de mãsurã pe scara de mãsurã;
    f) volumul de lichid, inclusiv valoarea alocatã pentru evaporarea 
neutilizabilã, nu trebuie sã depãseascã 5 cm^3;
    g) toleranta admisibilã pentru valorile afisate nu trebuie sã depãseascã 2%;
    h) gradul de umplere cu lichid a fiolei trebuie realizat cu o precizie de +/- 
0,5 mm;
    i) la temperatura de 20 grade C, cantitatea de apã absorbitã din aerul cu o 
umiditate relativã de 77% nu va depãsi 2% în volum. Lichidele de mãsurã care au 
alte proprietãti higroscopice pot fi utilizate numai dacã este îndeplinitã conditia 
ca raportul de contorizare sã fie mai mare sau cel putin egal cu 3 + 2 x Ra pentru 
un continut de apã absorbit din aer, la echilibru, de 6%, unde Ra reprezintã 
continutul de apã în procente de volum în conditii de saturatie pentru o umiditate 
relativã de 77% pentru 2 </= Ra </= 6;
    j) umplerea fiolei peste gradatia zero a scalei, pentru compensarea evaporãrii 
în perioada de nefunctionare a încãlzirii, trebuie sã tinã cont de evaporarea 
lichidului de mãsurã la o temperaturã de 20 grade C pe o perioadã de 120 de zile. 
În cazul în care conditiile de referintã stabilesc o temperaturã medie a turului 
agentului termic mai micã de 60 grade C, umplerea suplimentarã trebuie sã fie 
calculatã pentru o perioadã de cel putin 220 de zile;
    k) toate pãrtile componente ale repartitorului de costuri cu evaporare, care 
pot avea o influentã asupra corectitudinii mãsurãtorilor, trebuie prevãzute cu 
sigiliu sau alt tip de protectie, care sã împiedice accesul neautorizat fãrã 
producerea de deteriorãri vizibile;
    l) spatiul dintre liniile gradate trebuie sã fie mai mare de 0,7 mm, cu o 
abatere mai micã de +/- 0,3 mm fatã de pozitia rezultatã din calcul;
    m) scara de mãsurã trebuie sã asigure o stabilitate mecanicã si o rezistentã 
termicã, astfel încât rezultatul citirilor sã nu fie influentat de conditiile de 
montaj sau de exploatare;
    n) sã se permitã identificarea consumului, fie printr-o scarã de consum, fie 
prin înscrierea unui coeficient de proportionalitate corelat cu factorul global de 
evaluare;



    o) sã existe o serie de identificare pentru fiecare repartitor;
    p) sã realizeze împreunã cu corpul de încãlzire un grad de corelare, determinat 
în conditii de referintã, având c < 0,3;
    q) gradul de corelare este bine determinat, iar dacã acesta este determinat în 
alte conditii decât cele de referintã, aceste conditii trebuie definite în 
documentele încheiate la darea în exploatare a repartitoarelor, iar prestatorul 
garanteazã cã aceste conditii au fost definitorii pentru toate repartitoarele 
montate în condominiu.
    (2) *** Abrogat
    ART. 19
    Repartitoarele de costuri cu evaporare pot fi utilizate dacã îndeplinesc 
urmãtoarele conditii de instalare si utilizare:
    a) temperatura medie logaritmicã nominalã a agentului termic în corpul de 
încãlzire este mai mare de 55 grade C;
    b) pentru repartitoarele de costuri cu evaporare care au un raport de 
contorizare mai mic de 12 sau o evaporare nominalã mai micã de 60 mm, limita 
inferioarã a temperaturii medii logaritmice nominale trebuie sã fie mai mare de 60 
grade C;
    c) pentru repartitoarele de costuri cu evaporare care au un raport de 
contorizare mai mare sau egal cu 12, un continut de apã în lichidul de mãsurã mai 
mic de 4% si o evaporare nominalã mai mare sau egalã cu 60 mm, limita inferioarã de 
temperaturã trebuie sã fie mai mare de 55 grade C;
    d) fixarea repartitorului de costuri cu evaporare trebuie sã asigure transferul 
de cãldurã si durabilitatea amplasãrii acestuia;
    e) montarea repartitorului de costuri cu evaporare pe corpul de încãlzire 
trebuie sã realizeze o corelare suficient de bunã între valoarea afisatã si 
transferul de cãldurã între corpul de încãlzire si incintã. Punctul în care se 
monteazã repartitorul de costuri cu evaporare se alege astfel încât agentul termic 
sã fi parcurs 25% din traseu prin corpul de încãlzire;
    f) montarea repartitoarelor de costuri cu evaporare trebuie realizatã astfel 
încât în întregul condominiu sã fie aplicatã aceeasi regulã de montare cu o abatere 
pe înãltime pe corpurile de încãlzire, care sã nu fie mai mare de +/- 10 mm;
    g) repartitoarele de costuri cu evaporare montate în condominiu trebuie sã fie 
de acelasi tip si de la acelasi producãtor, cu o caracteristicã a dispozitivului de 
acelasi tip;
    h) în cazul utilizãrii sistemelor de încãlzire care au corpuri de încãlzire 
înseriate, montarea repartitoarelor de costuri cu evaporare se poate realiza numai 
dacã se determinã temperatura de intrare si iesire a agentului termic din fiecare 
corp de încãlzire din seria de corpuri de încãlzire si dacã aceste temperaturi se 
încadreazã în cele definite la lit. a), b) si c).
    ART. 20
    (1) În cazul montãrii repartitoarelor de costuri cu evaporare, prevederile art. 
11, 12 si 13 se aplicã în mod corespunzãtor.
    (2) Instalatiile interioare de încãlzire trebuie sã îndeplineascã cerintele 
prevãzute la art. 16.
    ART. 21
    (1) În momentul dãrii în exploatare a repartitoarelor de costuri cu evaporare 
trebuie fãcutã o verificare generalã asupra stabilitãtii fixãrii, stãrii sigiliilor 
si asupra unor posibile defectiuni.
    (2) Se va verifica culoarea de identificare a lichidului de mãsurã, care 
trebuie sã fie aceeasi pentru toate repartitoarele de costuri cu evaporare din 
condominiu.
    (3) Fiolele cu lichid de mãsurã se schimbã anual, iar culoarea lichidului de 
mãsurã din fiolã va fi diferitã de la un an la altul.
    (4) Dupã înlocuirea fiolelor se va reface sigilarea.
    (5) Dupã înlocuirea fiolei cu lichid de mãsurã se va înscrie în fisa de 
evidentã a repartitorului culoarea lichidului, factorul de evaluare global ori o 
cifrã proportionalã cu acesta sau, dupã caz, scara scalei de mãsurã.



    SECTIUNEA a 4-a
    Montarea repartitoarelor de costuri pentru încãlzire

    ART. 22
    În cazul în care asociatia de proprietari/locatari stabileste ca repartizarea 
consumurilor individuale de energie termicã pentru încãlzire sã se realizeze 
utilizându-se sisteme de repartizare a costurilor de încãlzire, se vor parcurge 
urmãtoarele etape:
    a) Asociatia de proprietari solicitã de la furnizorul de energie termicã, prin 
reprezentantul sãu legal, tipul de repartitoare de încãlzire care satisfac 
cerintele tehnice de montare din cadrul condominiului. Furnizorul are obligatia 
confirmãrii parametrilor în maximum 15 zile de la primirea solicitãrii.
    b) Reprezentantul legal al asociatiei de proprietari/locatari va face 
inventarul tuturor corpurilor de încãlzire din spatiile cu destinatie de locuintã 
din condominiul respectiv, inclusiv, dacã este cazul, al celor din spatiile 
desprinse partial de la sistemul de alimentare centralizatã cu energie termicã.
    c) Asociatia de proprietari/locatari titularã a contractului de furnizare 
transmite cereri de ofertã mai multor prestatori autorizati. În cererea de ofertã 
se va preciza numãrul corpurilor de încãlzire, cu mentionarea numãrului total de 
apartamente din condominiu, numãrului de apartamente desprinse partial si total de 
la sistemul de alimentare centralizatã cu energie termicã, precum si o copie dupã 
rãspunsul furnizorului de energie termicã privind tipul de repartitoare care se pot 
utiliza.
    d) Ofertele transmise de prestatori vor contine cel putin urmãtoarele 
informatii:
    1. copie dupã autorizatia de montare si exploatare a sistemelor de repartizare 
a costurilor, eliberatã de A.N.R.S.C.;
    2. tipul si numãrul repartitoarelor de costuri de energie termicã ce se propun 
a se monta;
    3. *** Abrogat
    4. dacã este necesar, obtinerea autorizatiei de construire, în conditiile 
legii, si costurile aferente;
    5. tipul si numãrul armãturilor care urmeazã a fi montate;
    6. costurile, defalcate pe furnitura livratã, montajul acesteia si exploatarea 
repartitoarelor de costuri;
    7. costurile aproximative pentru realizarea echilibrãrii hidraulice a retelei 
de distributie interioarã, incluzând în aceasta si corpurile de încãlzire;
    8. perioada de garantie si garantiile acordate;
    9. modul de citire si intervalul dintre douã citiri ale repartitoarelor de 
costuri;
    10. conditii de suspendare a contractului si de reziliere a acestuia de cãtre 
asociatia de proprietari/locatari;
    11. modelul de contract aprobat de autoritatea de reglementare competentã.
    e) Dupã primirea si analiza ofertelor în comitetul executiv al asociatiei de 
proprietari/locatari se convoacã adunarea generalã a proprietarilor în vederea 
aprobãrii încheierii contractului cu unul dintre prestatori, dacã sunt îndeplinite 
conditiile prevãzute la art. 6 lit. h).
    f) În cazul în care în condominiu existã douã sau mai multe asociatii care sunt 
alimentate de la un singur bransament termic comun tuturor asociatiilor din 
condominiu, hotãrârea adunãrii generale a proprietarilor prevãzutã la lit. e) va fi 
comunã pentru toate asociatiile de proprietari/locatari din condominiu. Etapele 
prevãzute la lit. b) si e) vor fi parcurse de toate asociatiile de 
proprietari/locatari din condominiu, iar contractul cu prestatorul va fi semnat de 
toate asociatiile de proprietari/locatari din condominiu. Reprezentantul asociatiei 
de proprietari/locatari, titularã a contractului de furnizare, are obligatia, sub 
sanctiunea nulitãtii contractului cu prestatorul, de a face cunoscutã în scris 
intentia de montare a sistemelor de repartizare a costurilor pentru încãlzire 
celorlalte asociatii de proprietari/locatari din condominiu.
    g) Prestatorul are obligatia, sub sanctiunea nulitãtii contractului, sã facã 



toate investigatiile necesare pentru a stabili numãrul de asociatii de proprietari/
locatari din condominiu.
    ART. 23
    (1) La montarea repartitoarelor de costuri prestatorul va îndeplini toate 
conditiile prevãzute în sectiunea a 2-a sau a 3-a, dupã caz.
    (2) Se interzic montarea, punerea în functiune, utilizarea si exploatarea 
sistemelor de repartizare a costurilor care nu îndeplinesc conditiile tehnice 
impuse în prezentul normativ tehnic sau în cazul în care conditiile de furnizare a 
agentului termic nu îndeplinesc conditiile specifice cerute de normele tehnice în 
vigoare.
    ART. 24
    În cadrul echilibrãrii hidraulice sunt obligatorii verificarea si, eventual, 
înlocuirea, împreunã cu furnizorul de energie termicã, a diafragmei de pe 
bransamentul termic sau montarea regulatoarelor de presiune, astfel încât cu 
robinetele de reglaj montate pe corpurile de încãlzire deschise complet si cu 
vanele de separare de la bransamentul termic deschise complet sã se asigure debitul 
termic nominal prin corpurile de încãlzire, indiferent de variatiile de debit si de 
presiune din reteaua de distributie.
    ART. 25
    Programul de calcul cu care se face repartizarea costurilor, conform 
indicatiilor repartitoarelor de costuri de încãlzire, trebuie sã poatã aplica 
coeficienti de corectie care sã tinã cont de:
    - amplasarea incintelor încãlzite fatã de punctele cardinale;
    - amplasarea incintelor încãlzite pe verticala condominiului (parter, etaj 
intermediar sau ultimul etaj);
    - amplasarea incintelor încãlzite pe orizontala condominiului (pe colt sau 
între alte incinte încãlzite);
    - numãrul si dimensiunile coloanelor de distributie ce trec prin apartamente.

    CAP. 3
    Repartitoare de costuri pentru apã caldã

    SECTIUNEA 1
    Domeniu de aplicare

    ART. 26
    (1) Montarea si utilizarea sistemelor de repartizare a costurilor pentru apa 
caldã în clãdirile de tip condominiu se fac în spatiile cu destinatie de locuintã 
si la pãrtile comune ale condominiului.
    (2) Determinarea consumurilor aferente spatiilor cu altã destinatie se face 
numai cu mijloace de mãsurare legale.
    ART. 27
    Sistemele de repartizare a costurilor pentru apã caldã pot fi utilizate numai 
dacã:
    a) determinarea cantitãtii de apã si de energie termicã înglobatã în apa caldã, 
livratã de un furnizor de energie termicã, se face cu un mijloc de mãsurare legal, 
montat pe bransamentul de apã caldã al condominiului în punctul de 
delimitare/separare;
    b) temperatura minimã de furnizare a apei calde de consum în punctul de 
delimitare/separare a instalatiilor este de 45 grade C, în conditii de consum 
redus;
    c) pentru 100% din proprietarii spatiilor cu destinatie de locuintã preluati în 
facturare individualã, precum si în toate punctele aferente pãrtilor comune unde se 
utilizeazã apã caldã se monteazã repartitoare de costuri pentru apã caldã, conditie 
ce trebuie respectatã si în cazul imobilelor tip condominiu în care sunt 
constituite mai multe asociatii de proprietari/locatari, dintre care numai unul are 
calitatea de titular de contract de furnizare pentru apã caldã.

    SECTIUNEA a 2-a



    Conditii de montare a repartitoarelor de costuri pentru apã caldã

    ART. 28
    Repartizarea costurilor pentru energia termicã înglobatã în apa caldã 
proprietarilor spatiilor cu destinatie de locuintã, în lipsa utilizãrii unor 
mijloace de mãsurare legale individuale, se poate realiza numai cu sisteme de 
repartizare a costurilor în conditiile tehnice stabilite în prezenta normã tehnicã.
    ART. 29 *** Abrogat
    ART. 30
    Indicatiile contoarelor de apã caldã utilizate ca repartitoare de costuri nu 
pot fi folosite în tranzactii comerciale sau ca bazã pentru stabilirea de tarife, 
taxe, impozite si altele.
    ART. 31
    Persoanele juridice care monteazã sau întretin contoarele de apã caldã 
utilizate ca repartitoare de costuri în condominii, precum si cele care calculeazã 
repartizarea costurilor pe baza indicatiilor repartitoarelor de costuri pentru apã 
caldã trebuie sã fie autorizate de autoritatea nationalã de reglementare 
competentã.
    ART. 32
    Pentru a fi montate si utilizate ca repartitoare de costuri, contoarele de apã 
caldã trebuie sã îndeplineascã urmãtoarele conditii:
    a) eroarea toleratã sã fie de maximum +/- 5% în zona inferioarã, pentru un 
domeniu de debit cuprins între Qmin si Qt, si de maximum +/- 3% în zona superioarã 
între Qt si Qmax;
    b) sã reziste fãrã deteriorarea sau schimbarea proprietãtilor lor metrologice 
în cazul în care sunt supuse inversãrii accidentale a sensului de curgere si sã nu 
permitã înregistrarea curgerii în sens invers prin constructia lor sau împreunã cu 
alte dispozitive cu care se monteazã în instalatie;
    c) sã nu creeze o cãdere de presiune în circuit, la debitul maxim, care sã 
depãseascã 0,3 bari;
    d) dispozitivul indicator trebuie sã permitã citirea sigurã, usoarã si 
neambiguã a valorilor afisate, înãltimea realã sau aparentã a cifrelor trebuie sã 
fie mai mare de 4 mm, iar unitãtile si multiplii vor fi de culoare neagrã si 
submultiplii de culoare rosie;
    e) dispozitivul indicator trebuie sã poatã înregistra un volum corespunzãtor 
pentru cel putin 1.999 de ore de functionare la debitul nominal, fãrã revenire la 
zero;
    f) pot fi echipate cu un dispozitiv de reglare sigilabil care permite 
modificarea relatiei dintre valoarea indicatã si valoarea adevãratã a volumului 
trecut prin repartitorul de costuri pentru apã caldã. Acest dispozitiv este 
obligatoriu pentru cele care utilizeazã actiunea vitezei apei asupra rotatiei unei 
pãrti mobile;
    g) sã se prezinte clar si lizibil, separat sau grupat, pe carcasã, pe cadranul 
indicatorului sau pe plãcuta de identificare urmãtoarele informatii:
    - denumirea ori numele comercial al producãtorului sau marca sa comercialã;
    - clasa metrologicã si debitul nominal Qn;
    - anul fabricatiei si numãrul de serie;
    - una sau douã sãgeti, care sã indice sensul curgerii;
    - optional, simbolul aprobãrii de model;
    - presiunea maximã de lucru în bari, dacã aceasta poate depãsi 10 bari;
    - litera V sau H în situatiile în care repartitorul poate functiona corect 
numai în pozitie verticalã (V) sau orizontalã (H);
    - literele RC, la montare, când este utilizat ca repartitor de costuri;
    h) sã includã dispozitive de protectie care pot fi sigilate astfel încât atât 
înainte, cât si dupã instalarea corectã a lor sã nu fie posibilã demontarea sau 
modificarea pozitiei acestora sau a dispozitivului lor de reglare, fãrã 
deteriorarea vizibilã a dispozitivului de protectie;
    i) pentru modelul care a fost aprobat trebuie ca, dupã fiecare încercare de 
uzurã acceleratã si dupã încercarea de rezistentã la soc termic, variatia curbei 



erorilor sã nu depãseascã valorile admise de normele metrologice în vigoare;
    j) în cazul în care erorile mãsurate la verificarea initialã pentru debitul 
minim, de tranzitie si maxim sunt de acelasi semn, aparatul de mãsurã trebuie sã 
fie reglat astfel încât nici una dintre erori sã nu depãseascã jumãtate din eroarea 
toleratã;
    k) sã reziste la temperatura de 90 grade C si la presiunea pentru care este 
proiectat, denumitã presiune maximã de lucru, fãrã defecte în functionare, 
scurgeri, infiltrãri prin pereti sau deformãri permanente. Valoarea minimã a 
presiunii de lucru este de 10 bari;
    l) certificatul de aprobare de model trebuie sã prevadã ca încercarea de 
exactitate, la verificarea initialã, sã fie efectuatã cu apã caldã;
    m) sã fie realizate din materiale adecvate domeniului lor de utilizare, 
rezistente la coroziune internã si externã normalã si la variatii posibile ale 
temperaturii apei în intervalul 0 grade C - 110 grade C.
    ART. 33
    Montarea sistemelor de repartizare a costurilor pentru apã caldã, în spatiile 
cu destinatie de locuintã sau în spatiile care constituie pãrti comune ale 
condominiului, se poate realiza numai de persoane juridice care au autorizatie de 
vânzare si montare eliberatã de Biroul Român de Metrologie Legalã.
    ART. 34
    Persoanele juridice pot monta sisteme de repartizare a costurilor pentru apã 
caldã doar dacã sunt îndeplinite conditiile prevãzute la art. 27, 31, 32 si 33.
    ART. 35
    La montarea repartitoarelor de costuri se va asigura:
    a) realizarea montajului, astfel încât repartitoarele de costuri montate sã 
înregistreze consumurile de apã de la toate obiectele sanitare;
    b) realizarea unei lungimi rectilinii fãrã armãturi înainte si dupã repartitor, 
conform indicatiilor producãtorului;
    c) pozitia de montare indicatã de producãtor, orizontalã sau verticalã, sã fie 
respectatã cu strictete, nefiind permisã vreo abatere de la pozitia de montare, 
decât dacã aceastã posibilitate este explicitã în documentatia de montaj datã de 
producãtor si dacã prin aceasta nu se modificã clasa metrologicã;
    d) respectarea proiectului de montaj, care va avea în vedere minimizarea 
numãrului de repartitoare de costuri de apã montate. Proiectele utilizate pentru 
montarea repartitoarelor de costuri pentru apã caldã pot fi solutii-cadru aprobate 
de Ministerul Transporturilor, Constructiilor si Turismului;
    e) regula generalã de montare a unui singur repartitor de costuri de apã în 
subsolul condominiului, care sã înregistreze consumul total de apã caldã al 
instalatiilor sanitare ale unui aceluiasi apartament. Montarea se poate face si în 
spatiul cu destinatie de locuintã a proprietarului, în cazul în care, datoritã 
configuratiei condominiului sau din considerente economice, montarea unui singur 
repartitor de costuri nu se poate realiza sau nu se justificã. În aceastã situatie 
si dacã din punctul de vedere al asigurãrii rezistentei constructiei este necesar, 
se pot monta maximum 3 repartitoare de costuri pentru apã caldã în acelasi spatiu 
cu destinatie de locuintã;
    f) montarea unui dispozitiv de retinere a impuritãtilor si a unui dispozitiv de 
sens, în cazul în care amplasarea repartitorului de costuri se realizeazã în 
spatiul cu destinatie de locuintã;
    g) ca legãtura de la coloana de distributie pânã la repartitorul de costuri sã 
fie fixatã de elementele de constructie, astfel încât sã nu poatã fi modificatã 
pozitia acestuia fatã de pozitia initialã de montaj;
    h) montarea unor dispozitive antifraudare sigilabile, în cazul în care 
repartitorul de costuri pentru apã caldã poate fi fraudat. Filtrul pentru 
impuritãti si clapeta de retinere vor fi, de asemenea, sigilate;
    i) realizarea sigilãrii, în asa fel încât sã nu se poatã interveni neautorizat 
fãrã deteriorarea vizibilã a sistemului de sigilare;
    j) busonarea si sigilarea tuturor racordurilor care nu trec prin repartitor;
    k) montarea unui dispozitiv de retinere a impuritãtilor, general pentru tot 
condominiul.



    SECTIUNEA a 3-a
    Montarea repartitoarelor de costuri pentru apã caldã

    ART. 36
    În cazul în care asociatia de proprietari/locatari stabileste ca repartizarea 
individualã a consumurilor de energie termicã pentru apa caldã sã se realizeze 
utilizându-se sisteme de repartizare a costurilor, este necesarã parcurgerea 
urmãtoarelor etape:
    a) Asociatia de proprietari/locatari solicitã de la furnizorul de energie 
termicã prin reprezentantul sãu legal confirmarea scrisã a parametrilor apei calde. 
Parametrii apei calde constau în valoarea temperaturii nominale garantate la 
intrarea în condominiu - de regulã 60 grade C - si abaterea maximã fatã de aceastã 
temperaturã pe toatã durata de furnizare. Furnizorul are obligatia confirmãrii 
parametrilor în maximum 15 zile de la primirea solicitãrii. O copie dupã 
confirmarea parametrilor va fi transmisã ca anexã la cererile de ofertã prevãzute 
la litera e).
    b) Reprezentantul legal al asociatiei va aduce la cunostintã comitetului 
executiv valoarea abaterii maxime a temperaturii apei calde. În cazul în care se 
constatã cã furnizorul nu poate asigura în punctul de delimitare/separare a 
instalatiilor o temperaturã minimã de furnizare a apei calde de 45 grade C, nu se 
vor monta si nu vor fi utilizate repartitoare de costuri pentru apã caldã, chiar 
dacã celelalte conditii sunt îndeplinite.
    c) Reprezentantul legal al asociatiei de proprietari/locatari va solicita de la 
membrii asociatiei acceptul scris privind montarea sistemelor de repartizare a 
costurilor pentru apã, repartizarea acestor costuri pe baza repartitoarelor de 
costuri pentru apã.
    d) Se face verificarea functionãrii tuturor instalatiilor interioare de apã în 
vederea eliminãrii pierderilor din apartamente, proprietarii având obligatia 
efectuãrii lucrãrilor de întretinere, reparare sau înlocuire a elementelor de 
instalatii aflate în folosinta exclusivã a acestora, fiind aplicabile prevederile 
art. 20 alin. (1) din Ordonanta Guvernului nr. 85/2001.
    e) Asociatia de proprietari/locatari titularã a contractului de furnizare 
transmite cereri de ofertã mai multor prestatori de sisteme de repartizare a 
costurilor pentru apã. În cererea de ofertã se va preciza numãrul spatiilor cu 
destinatie de locuintã si al spatiilor comune în care urmeazã sã fie montate 
sisteme de repartizare.
    f) Ofertele transmise de prestatori vor contine cel putin urmãtoarele 
informatii:
    1. copie dupã avizele pentru activitãtile de vânzare si montare a contoarelor 
de apã utilizate ca repartitoare de costuri;
    2. tipul si numãrul repartitoarelor de costuri pentru apã care se propun a fi 
montate;
    3. copie dupã aprobarea de model pentru contorul de apã utilizat ca repartitor 
de costuri;
    4. dacã este necesar, obtinerea autorizatiei de construire, în conditiile 
legii, si costurile aferente;
    5. tipul si numãrul armãturilor care urmeazã a fi montate;
    6. costurile, defalcate pe furnitura livratã, montajul acesteia si, eventual, 
exploatarea repartitoarelor de costuri în vederea respectãrii prevederilor art. 35 
lit. e);
    7. perioada de garantie si garantiile acordate;
    8. conditiile de suspendare a contractului si de reziliere a acestuia de cãtre 
asociatia de proprietari/locatari;
    9. modelul de contract aprobat de autoritatea de reglementare competentã.
    g) Dupã primirea si analiza ofertelor în comitetul executiv al asociatiei de 
proprietari/locatari se convoacã adunarea generalã a proprietarilor în vederea 
aprobãrii încheierii contractului cu unul dintre prestatori.
    h) În cazul în care în condominiu existã douã sau mai multe asociatii care sunt 



alimentate de la un singur bransament comun tuturor asociatiilor din condominiu, 
hotãrârea adunãrii generale a proprietarilor, prevãzutã la lit. g), va fi comunã 
pentru toate asociatiile din condominiu. Etapele prevãzute la lit. c), d) si g) vor 
fi parcurse de toate asociatiile de proprietari/locatari din condominiu, iar 
contractul cu prestatorul va fi semnat de toate asociatiile de proprietari/locatari 
din condominiu. Reprezentantul asociatiei de proprietari/locatari, titularã a 
contractului de furnizare, are obligatia, sub sanctiunea nulitãtii contractului cu 
prestatorul, de a face cunoscutã în scris intentia de montare a sistemelor de 
repartizare a costurilor pentru apã celorlalte asociatii de proprietari/locatari 
din condominiu.
    i) În cazul în care prestatorul va exploata sistemele de repartizare a 
costurilor efectuând serviciul de calculare si repartizare a consumurilor, acesta 
are obligatia, sub sanctiunea nulitãtii contractului, sã facã toate investigatiile 
necesare pentru a stabili numãrul de asociatii de proprietari/locatari din 
condominiu.
    j) Contractul se poate încheia numai dacã sunt îndeplinite conditiile art. 27, 
31 si 32.
    ART. 37
    (1) La montarea repartitoarelor de costuri prestatorul va îndeplini toate 
conditiile prevãzute în sectiunea a 2-a.
    (2) Se interzic montarea, punerea în functiune, utilizarea si exploatarea 
sistemelor de repartizare a costurilor pentru apã caldã în cazul în care conditiile 
de furnizare a apei calde nu îndeplinesc conditiile prevãzute la art. 27.

    CAP. 4
    Dispozitii finale si tranzitorii

    ART. 38
    Se interzice repartizarea costurilor pentru energia termicã din apa caldã 
proprietarilor spatiilor cu destinatie de locuintã sau cu altã destinatie pe baza 
indicatiilor unor aparate de mãsurã care nu au aprobare de model si verificare 
metrologicã initialã.
    ART. 39
    Sigiliile utilizate vor avea o serie de identificare, diferitã de la un sigiliu 
la altul, care va fi trecutã în documentul de montare a fiecãrui repartitor de 
costuri.
    ART. 40
    În cazul în care autoritatea de reglementare constatã cã prestatorul nu a 
respectat conditiile tehnice si/sau metrologice de montare a sistemelor de 
repartizare a costurilor, prestatorul are obligatia refacerii montãrii pe 
cheltuialã proprie, nefiind exonerat prin aceasta de plata unor daune cãtre 
asociatia de proprietari/locatari la care a fãcut montajul.
    ART. 41
    Pânã la montarea unor repartitoare de costuri pentru încãlzire si apã caldã, în 
conditiile prezentului normativ tehnic, repartizarea costurilor se va realiza în 
conformitate cu prevederile legale în vigoare.
    ART. 42
    Se interzic montarea, punerea în functiune, utilizarea si exploatarea 
sistemelor de repartizare a costurilor, dacã nu sunt îndeplinite conditiile tehnice 
impuse în prezentul normativ tehnic.
    ART. 43
    Proprietarii spatiilor cu destinatie de locuintã, în care s-au montat 
repartitoare de costuri, au urmãtoarele obligatii:
    a) sã permitã citirea repartitoarelor de costuri de cãtre reprezentantul legal 
al asociatiei de proprietari/locatari sau de cãtre prestatorii de servicii cu care 
s-au încheiat contracte în acest sens ori au fost agreati de furnizorul de energie 
termicã pentru citirea repartitoarelor si repartizarea consumurilor;
    b) sã permitã verificarea repartitoarelor de costuri la intervalele stabilite 
în contractele de furnizare de servicii;



    c) sã nu intervinã asupra repartitoarelor de costuri decât în cazul unor avarii 
care ar conduce la periclitarea securitãtii bunurilor sau vietilor locatarilor din 
condominiu;
    d) sã nu modifice pozitia de montare a repartitoarelor de costuri.
    ART. 44
    (1) *** Abrogat
    (2) *** Abrogat
    (3) Repartitoarele de costuri utilizate în sisteme de repartizare a costurilor 
pentru încãlzire nu se supun controlului metrologic legal.
    ART. 45
    (1) Perioada de garantie pentru repartitoarele de costuri este de minimum 36 de 
luni de la data punerii în functiune.
    (2) Repartitoarele care se defecteazã în perioada de garantie, din cauze 
neimputabile proprietarului spatiului cu destinatie de locuintã, vor fi înlocuite 
pe cheltuiala prestatorului si vor beneficia de aceeasi perioadã de garantie.
    ART. 46
    (1) Consumatorii individuali de energie termicã au obligatia sã asigure, pe 
cheltuialã proprie, verificarea metrologicã periodicã a contoarelor de apã caldã 
utilizate ca repartitoare de costuri. La solicitarea asociatiei de 
proprietari/locatari, prestatorul are obligatia sã efectueze verificarea 
metrologicã pentru toate repartitoarele de apã caldã montate de acesta.
    (2) Dacã la repartizarea consumurilor de energie termicã stabilite în baza 
citirii indicatiilor repartitoarelor de apã caldã se constatã anomalii, 
proprietarii de apartamente au obligatia sã permitã accesul prestatorului pentru 
efectuarea verificãrii metrologice, caz în care se va întocmi un proces-verbal de 
constatare si:
    a) repartitorul de costuri se scoate din instalatie si se înlocuieste cu altul 
nou, gratuit în perioada de garantie, întocmindu-se un document din care sã rezulte 
indexul repartitorului scos din instalatie si indexul de pornire al celui montat. 
Repartizarea costurilor se efectueazã în continuare pe baza sistemului de 
repartizare a costurilor;
    b) repartitorul de costuri se scoate din instalatie si se înlocuieste cu altul 
nou, contra cost în afara perioadei de garantie, întocmindu-se un document din care 
sã rezulte indexul repartitorului scos din instalatie si indexul de pornire al 
celui montat. Repartizarea costurilor se efectueazã în continuare pe baza 
sistemului de repartizare a costurilor;
    c) repartitorul de costuri se scoate sau se lasã în instalatie. Repartizarea 
costurilor se efectueazã în continuare la fel ca pentru proprietarii spatiilor cu 
destinatie de locuintã care nu au montate sisteme de repartizare a costurilor.
    (3) În situatia de la alin. (2) accesul se va efectua în prezenta 
reprezentantului legal al asociatiei de proprietari/locatari.
    ART. 47
    (1) Contractele de montare a repartitoarelor de costuri pentru apã caldã vor 
avea clauze privitoare la verificarea obligatorie de cãtre prestator a 
repartitoarelor montate, precum si modul de înstiintare privind perioada de 
verificare.
    (2) Contravaloarea verificãrilor periodice a repartitoarelor se stipuleazã la 
încheierea contractului de montare a repartitoarelor de costuri.
    (3) Prestatorul are obligatia de a realiza verificãrile periodice pe toatã 
durata de viatã a repartitoarelor montate de acesta.
    ART. 48
    Pentru un condominiu, repartitoarele de costuri pentru încãlzire si apã caldã 
vor fi de acelasi tip, iar montarea acestora se realizeazã, pentru toti membrii 
asociatiei, de acelasi prestator.
    ART. 49
    (1) Prestatorul are obligatia de a prezenta în ofertã, prioritar, costurile 
necesare pentru alimentarea independentã a fiecãrui proprietar al spatiilor cu 
destinatie de locuintã cu apã caldã, astfel încât acesta sã fie deservit de câte un 
singur repartitor de costuri.



    (2) În calcule se va tine cont de vechimea si uzura coloanelor de apã 
existente, durata de viatã normalã, cãderile de presiune reale datorate depunerilor 
din interiorul conductelor, recuperarea si refolosirea unei pãrti din conductele 
dezafectate.
    (3) Costurile necesare schimbãrii coloanelor de apã sunt considerate costuri de 
reparatii si se repartizeazã conform legislatiei în vigoare.
    ART. 50
    (1) Prestatorii vor respecta metodologia de repartizare a consumurilor de 
energie termicã elaboratã de autoritatea nationalã de reglementare competentã.
    (2) Prestatorul are obligatia de a transmite autoritãtii de reglementare, la 
cererea acesteia, factorii de evaluare si amplasare utilizati la oricare dintre 
condominiile la care acesta a realizat montarea repartitoarelor de costuri pentru 
încãlzire.

                              ---------------


