
HOTARAREA NR.4 

Privind aprobarea Regulamentului serviciului public de alimentare cu energie termică si a contractelor de 
furnizare a energiei termice in municipiul Tulcea 

 
Consiliul Local al Municipiului Tulcea, judeţul Tulcea, întrunit în şedinţă ordinară la data de 28.01.2010;  
Examinand proiectul de hotarare prin care se solicita privind aprobarea Regulamentului serviciului public 

de alimentare cu energie termică si a contractelor de furnizare a energiei termice in municipiul Tulcea, 
proiect din initiativa primarului; 

Vazand raportul SERVICIULUI GOSPODĂRIE COMUNALĂ, înregistrat sub numărul 1826 din 
19.01.2010 

Reţinând avizul comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Tulcea; 
Avand in vedere : 
- dispoziţiile art.8 alin 2 lit h din Legea serviciilor comunitare de utilităţi publice nr.51/2006; 
- Legea serviciului public de alimentare cu energie termică nr. 325/2006; 
- Legea serviciilor comunitare de utilitati publice nr.51/2006; 
- Ordinul nr.483/2008 emis de Autoritatea Nationala de Reglementare pentru Serviciile Comunitare 

de Utilitati Publice privind aprobarea contractului-cadru de furnizare a energiei termice. 
- Legea 31/1990 privind societatile comerciale, republicata cu modificarile si completarile ulterioare; 
În baza dispoziţiilor art.36 alin.(2) lit. c si d, art. 45 alin.(1) şi (6) şi art.49 alin.(1) şi (2) din Legea nr. 

215/2001 privind Administraţia publică locală, republicată cu modificarile si completarile ulterioare, 
HOTARASTE: 

Art.1 Se aprobă Regulamentului serviciului public de alimentare cu energie termică in municipiul Tulcea, 
anexa nr.1, parte integranta din prezenta hotarare. 
Art.2 Se aprobă contractele de furnizare a a energiei termice catre societati comerciale si asociatii de 
proprietari, anexa nr.2 si 3, parti integrante din prezenta hotarare. 
Art.3 Secretarul Municipiului Tulcea va asigura comunicarea prezentei hotărâri autorităţilor interesate 
pentru ducerea la îndeplinire a prevederilor sale. 
 
Hotararea a fost votata cu un nr. de 19 voturi 

 
 
 
         CONTRASEMNEAZĂ                                                  PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 
                  SECRETAR,                                                                    CONSILIER, 
           Jr.BRUDIU Maria                                                                   STAN Ionel 
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CAPITOLUL I. 
 
NOTIUNI SI DEFINITII 
 
 

Art.1.  In sensul prezentului regulament prin termenii si notiunile de mai jos se intelege: 
 

1. Autoritatea competenta – Prin Lege, Autoritatea Nationala de Reglementare 
pentru Servicii Comunitare de Utilitati Publice (ANRSC) cu sediul in Bucuresti, str. 
Romulus nr.6, sau orice succesor al acesteia avand autoritate asupra furnizorului. 
2. Licenţa - act tehnic si juridic emis de autoritatea de reglementare competenta prin 
care se acorda, unei persoane juridice romane sau straine, permisiunea de a exploata 
instalatii autorizate de producere, transport, distributie si/sau furnizare a energiei termice. 

 3. Unitate autorizata – Agent economic (persoana fizica sau juridica) dotat cu mijloace 
tehnice corespunzatoare, avand personal calificat si specializat in domeniul instalatiilor 
termice, verificat conform legislatiei in vigoare, in scopul confirmarii capacitatii de a 
intocmi studii, expertize, proiecte de executie si de a realiza lucrari noi de instalatii, lucrari 
de reparatie la instalatiile termice din cadrul sistemului de termoficare a municipiului. 
4. Distribuitor de energie termica – operatorul, titular al unei licente de distributie a 
energiei termice, care asigura distributia energiei termice pentru incalzire si/sau pentru 
prepararea apei calde de consum de la o statie termica la consumatorii de energie. 
5. Furnizor – Persoana juridica, titulara unei licente de furnizare, care asigura 
alimentarea cu energie termica a unui consumator pe baza unui contract de 
furnizare. In prezentul regulament prin furnizor de intelege: 

- SC Dalkia Romania SRL Sucursala Tulcea, societate cu capital privat, cu sediul 
in Tulcea, Aleea Crucii Rosii, nr. 1, CP 820026, CUI 7115520, NRC J36/124/1995 care 
asigura furnizarea energiei termice pentru circa 6000 consumatori, avand in 
exploatare 14 centrale termice si 9.5 km retele termice, posesoare a Licentei 
ANRSC de producere si furnizare a energiei termice 0047/08.01.07 . 

- SC Energoterm SA, socitate cu capital de stat, cu sediul in Tulcea, str. Isaccei 
nr.73, CP ________, CUI RO17747931 , NRC J36/384/2005 care asigura furnizarea 
energiei termice pentru circa 20000 consumatori, avand in exploatare 1 cazan de 
apa fierbinte, 14 puncte termice,  55 module termice, 6 centrale termice si _____ 
km retele termice agent primar, respectiv _____ retele termice agent secundar. 

6. Consumator (final) de energie termica (abonat) – Persoana fizica sau juridica, 
romana sau straina, care cumpara si consuma energie termica pentru uzul propriu si, 
eventual, pentru un alt consumator racordat/bransat la instalatiile sale, denumit 
subconsumator.  
7. Utilizator al retelelor termice de transport/distribuţie – Producatori, operatori de 
transport/distributie, furnizori, consumatori care sunt racordati si/sau utilizeaza retele 
termice de transport/distributie. 
8. Subconsumator – Persoana fizica sau juridica ale carei instalatii de utilizare sunt 
racordate la instalatiile termice ale  unui consumator 
9. Imobil – Terenul si constructiile aferente individualizate la un singur numar de ordine 
(de strada) pe o cale de circulatie. Acest lucru se refera atat la cladirile de locuit cat si la 
cele cu destinatie mixta, respectiv cladiri industriale, social-culturale, etc. În cazul 
constructiilor de blocuri de locuinte la care terenul aferent nu este delimitat, se considera 
imobile toate acele blocuri care au adresa distincta. 
10. Loc de consum – Amplasamentul instalatiilor de utilizare ale unui consumator, 
inclusiv a subconsumatorilor sai, unde se consuma energie termica furnizata prin una 
sau mai multe instalatii de alimentare; un consumator poate avea mai multe locuri de 
consum. 



11. Sistem de alimentare centralizata cu energie termica (SACET) – ansamblul 
instalatiilor si constructiilor destinate producerii, transportului si distributiei prin retele 
termice, transformarii si utilizarii energiei termice, legate printr-un proces comun de 
functionare. 
12. Agent termic sau purtator de energie termica – Fluidul (apa fierbinte, apa calda) 
utilizat pentru a acumula, a transporta si a ceda energie termica. In conditiile prezentului 
Regulament, agentul termic este apa. Agentul termic poate fi: 

- primar - agentul termic care preia energia termica din instalatiile de producere. 
- secundar - agentul termic, cu parametri adaptati, care preia energia termica de la 

agentul termic primar.   
13. Apa calda de consum (ACC) – apa calda in circuit deschis, obtinuta din apa rece 
potabila prin preparare in schimbatoarele de caldura, utilizata in scopuri gospodaresti, 
sanitare si tehnologice. 
14. Statie termica – Ansamblul instalatiilor prin care se realizeaza adaptarea parametrilor 
agentilor termici la necesitatile consumului si prin intermediul careia se alimenteaza unul sau 
mai multi consumatori. Statie termica poate fi un punct de distributie, un punct termic (PT), o 
statie centralizată pentru prepararea apei calde, o centrala termica sau o statie de 
transformatoare de abur. 
15. Retele termice: 

a). Retea termica de transport – Ansamblul de conducte, instalatii de pompare si de 
alte instalatii auxiliare, cu ajutorul carora se transporta continuu si in regim controlat 
energie termica de la producatori la statiile termice si/sau la consumatori. 

b). Reţea termica de distribuţie – Ansamblu de conducte, instalatii de pompare 
(altele decat cele existente la producator) si de alte instalatii auxiliare, cu ajutorul carora 
se distribuie continuu si in regim controlat energia termica din statiile termice sau din 
centralele termice (surse de energie termica proprii ansamblurilor de cladiri) la 
consumatori. 

Nota – In cadrul notiunii “instalatii auxiliare”, se includ si statiile termice.  
c). Racord termic – Ansamblul instalatiilor prin care se face legatura dintre o retea 

termica de transport si o statie termica sau un consumator de energie termica. 
d). Bransament termic – Legatura dintre o retea termica de distributie si un 

consumator de energie termica. 
16. Instalatii de utilizare a energiei termice (Instalatii interioare) – totalitatea 
instalatiilor si receptoarelor care consuma/utilizeaza energie termica. 
17. Punct de delimitare/separare a instalatiilor - locul in care se racordeaza sau se 
branseaza, dupa caz, instalatiile aflate in proprietatea sau in administrarea utilizatorilor la 
instalatiile aflate in proprietatea sau in administrarea  furnizorului. Acesta poate fi 
reprezentat fizic printr-o armatura de separare montata pe conductele de transport sau 
de distributie sau prin locul de trecere a conductelor la limita unei incinte. 
18. Consum de energie termica – Cantitatea de caldura retinuta de consumator din 
purtatorii de energie termica (diferenta dintre cantitatea de caldura primita si cea 
restituita). 
19. Consum pentru apa calda – Cantitatea de energie termica  utilizata pentru 
incalzirea apei calde de consum.  
20. Consum pentru incalzire – Cantitatea de energie termica utilizata pentru incalzirea 
spatiilor consumatorilor de energie termica. 
21. Consum tehnologic – Cantitatea de energie termica folosita pentru scopuri 
tehnologice. 
22. Suprafaţa echivalenta termic ( SET ) – Acea suprafata a corpului de incalzire care 
cedeaza efectiv caldura. Se considera ca 1 m2 SET este suprafata de 1 m2 a corpului de 
incalzire care cedeaza 453 W in conditii de temperatura interioara a incaperii de 20C si 
la o temperatura de intrare si iesire a agentului incalzitor (apa) din corpul de incalzire de 
90/70C, ceea ce determina o diferenta medie de temperatura apa/ aer de 60C. 



23. Acces la retea – Dreptul operatorilor care produc, transporta, distribuie si/sau 
furnizeaza energie termica, precum si al consumatorilor de a se racorda si de a folosi, in 
conditiile legii, retelele de transport si/sau de distributie. 
24. Robinete de separatie – Sunt organe de inchidere montate pe 
racordul/bransamentul termic al consumatorului prin care se poate sista furnizarea 
agentului termic. 
25. Diafragma – Disc de otel cu coada, cu orificiul interior calculat si calibrat, cu ajutorul 
caruia se obtine o anumita cadere de presiune ce serveste la echilibrarea hidraulica a 
retelei de distributie a agentului termic. 
26. Echipament de masurare - Aparatura si ansamblul instalatiilor care servesc la 
masurarea parametrilor agentilor termici, a puterii si a cantitaţii de energie termica. 
27. Contoare principale – Aparate care stabilesc cantitatile de energie termica livrata 
de catre furnizor consumatorilor sai.  
28. Contoare secundare – Aparate care sunt instalate in aval de contoarele principale. 
29. Schema de montaj contoare – Reprezentarea grafica a ansamblului de instalatii 
necesare montarii unui contor. Schema tip este redata in Anexa nr.3. 
30. Sistemul pausal diferentiat – Mod de stabilire a cantitatii de energie termica 
distribuita, care tine seama de baremurile orientative cuprinse in normativele in vigoare 
conform Ordinului nr.29/N din 23.12.1993 al Ministerului Lucrarilor Publice si Amenajarii 
Teritoriului. 
31. Situatii de avarie – Situatii in care in sistemul de producere, transport si distributie a 
energiei termice nu se mai pot mentine parametrii principali in limitele normale de 
functionare. 
32. Lucrari de intretinere – Lucrari care se executa periodic in scopul mentinerii in stare 
normala de functionare a instalatiilor de producere, transport, distributie si utilizare a 
energiei termice. 
33. Aviz de racordare – Aviz scris, valabil numai pentru un anumit amplasament, care 
se emite de catre furnizor la cererea unui utilizator, asupra posibilitatilor si conditiilor de 
racordare la retelele termice, pentru satisfacerea cerintelor utilizatorului, precizate la 
solicitarea avizului.  
34. Acord de furnizare – Acordul scris emis de care furnizor prin care acesta se 
angajeaza sa livreze energie termica din instalatiile sale de producere, sub forma de 
abur, apa fierbinte sau apa calda unui furnizor sau direct unui consumator. 
35. Domeniul de lucru normal (gama de debite si temperaturi) – Domeniul cuprins 
intre limitele inferioare si superioare de debite si temperaturi in care contorul de energie 
termica functioneaza fara ca erorile maxime tolerate sa fie depasite. 
36. Caracteristici tehnice – Totalitatea datelor si elementelor de natura tehnica, 
referitoare la o instalatie energetica. 
37. Contract cadru – Reglementare cu caracter normativ care stabileste conditiile 
minimale pentru relatiile comerciale dintre furnizor si utilizator. 
38. Lege – Legea nr.325/2006 a serviciilor publice de alimentare cu energie termica. 
39. Zona de protectie – Zona adiacenta constructiilor si instalatiilor furnizorului, extinsa, 
dupa caz, si in spatiu, in care se instituie restrictii si interdictii privind regimul constructiilor 
si de exploatare a fondului funciar, pentru asigurarea protectiei si a functionarii normale a 
acestora. 
40. Zona de siguranta – Zona adiacenta constructiilor si instalatiilor furnizorului, extinsa, 
dupa caz, si in spatiu, in care se instituie restrictii si interdictii in scopul evitarii punerii in 
pericol a persoanelor, bunurilor si a mediului. 
41. GJ (gigajoule)  – Unitate de masura in care se exprima cantitatea de energie termica 
in Sistemul Internaţional (SI). 

1 Gcal = 0,239 GJ = 0,860 MWh 
42. Putere termica – Cantitatea de energie termica in unitatea de timp - se exprima in 
MW. 



 
CAPITOLUL II. 
 
DISPOZITII GENERALE 
 
 
Art.2. Prezentul Regulament stabileste cadrul privind furnizarea si utilizarea energiei termice 

in SACET al municipiului Tulcea. Sunt precizate conditii referitoare la proiectarea, 
executia, exploatarea, intretinerea si repararea instalatiilor si echipamentelor de 
alimentare cu energie termica.  
Regulamentul stabileste de asemenea raporturile dintre furnizor si utilizator referitoare la 
contractarea, masurarea si facturarea energiei termice, precum si masuri pentru 
cresterea eficientei energetice. 

Art.3. (1) Consumatorii pot avea unul sau mai multe locuri de consum. 
(2) Prevederile prezentului regulament se aplica consumatorilor in raport cu fiecare 

loc de consum, luat separat. 
Art.4. Consumatorii pot sa execute modificari in instalatiile interioare, cu respectarea 

prevederilor prezentului regulament si a prescriptiilor specifice in vigoare, numai in baza 
unui proiect de executie elaborat de o unitate autorizata si cu acordul furnizorului. 
Toti utilizatorii de energie termica au obligatia de a obtine, inainte de a incepe proiectarea 
instalatiei de utilizare, acordul  de furnizare si avizul de racordare de la furnizor.  

Art.5. Proiectarea, executarea si receptionarea instalatiilor de alimentare si de utilizare a 
energiei termice, racordate la sistemul de alimentare centralizata cu energie termica 
precum si extinderea sau modificarea acestora, se vor efectua in conformitate cu 
prescriptiile tehnice, normativele si reglementarile in vigoare. 

 
   
CAPITOLUL III.  
 
REGLEMENTARI PRIVIND CONTRACTAREA ENERGIEI TERMICE 
 
 
Art.6. (1) Furnizarea energiei termice se face numai pe baza de contract. Asociatiile de 

proprietari nou infiintate au obligatia ca la incheierea contractului sa prezinte actele 
constitutive ale Asociatiei. 

 (2) Consumul de energie termica fara contract este considerat consum fraudulos 
(clandestin) si se pedepseste conform legilor in vigoare. 

Art.7. Relatia contractuala furnizor-utilizator se materializeaza la nivelul 
bransamentului, respectiv al racordului, in punctul de delimitare a instalatiilor. In 
cazul cladirilor tip condominiu avand bransamente si instalatii interioare comune, 
indiferent de destinatie, furnizorul nu are competenta de a se implica in defalcarea 

si repartizarea pe detinatorii spatiilor locative individuale a cheltuielilor aferente 
condominiului pentru consumul de energie termica, aceasta activitate revenind, 

potrivit legii, asociatiilor de proprietari/locatari. 
In cazul imobilelor tip condominiu, indiferent de destinatie, avand bransamente si 

instalatii interioare de utilizare comune, calitatea de abonat titular de contract 
revine asociatiei proprietarilor legal constituite. 

 Detinatorii cu orice titlu a spatiilor locative, indiferent de destinatie, situate in 
imobile existente tip condominiu, racordate la retelele publice de distributie a 

energiei termice, avand bransamente si instalatii interioare comune, pot incheia 
contracte de furnizare in nume propriu numai daca asigura pe propria cheltuiala 

conditiile tehnice necesare realizarii unui bransament individual. 



 Avand in vedere faptul ca tariful de energie termica este subventionat doar 
pentru detinatorii de spatii cu destinatia de locuinta (populatie) detinatorii de spatii 

cu alta destinatie decat cea de locuinta, situate in imobile existente tip 
condominiu, vor incheia contracte individuale cu furnizorul de energie termica cu 
obligatia asigurarii pe propria cheltuiala a conditiilor tehnice necesare realizarii 
unui bransament individual. In cazul in care bransamentul individual nu poate fi 
realizat iar beneficiarul este/ramane bransat la instalatiile interioare comune ale 

imobilului, acesta se supune modalitatii de repartizare a consumurilor de energie 
termica pentru incalzire si apa calda stabilite pentru imobilul respectiv de catre 

adunarea generala a proprietarilor (SET,repartitoare de costuri,etc.), factura fiind 
emisa de catre furnizor la tariful pentru detinatori de spatii cu alta destinatie decat 

cea de locuinta.  
Art.8. Continutul contractului de furnizare a energiei termice se convine intre partile 

contractante, cu respectarea prevederilor prezentului regulament si a legislatiei in 
vigoare, avand la baza contractul – cadru cuprinzand in principal, urmatoarele: 

  - partile contractante si reprezentantii lor legali ; 
  - conditiile tehnice ale furnizarii ; 
  - drepturile si obligatiile partilor contractuale ; 
  - delimitarea instalatiilor dintre furnizor si consumator ; 
  - conventia de exploatare si de reglare a instalatiilor ; 
  - scopul in care se consuma energia termica ; 
  - masurarea si plata energiei termice furnizate ; 
  - transele de limitari in caz de indisponibilitate in instalatiile de alimentare;  

  - clauze speciale. 
Art.9. (1) Contractul reglementeaza raporturile dintre furnizor si consumator cu privire la 

furnizarea, facturarea, plata si conditiile de utilizare a energiei termice. 
 (2) Avizul de racordare si acordul de furnizare a energiei termice stau la baza contractului 

si constituie parte integranta a acestuia. 
Art.10. Contractul de furnizare a energiei termice se incheie pe o durata convenita intre 

parti, cu anexe pentru fiecare loc de consum. 
Art.11. Contractarea energiei termice la toate categoriile de consumatori se face tinand 

seama atat de necesarul solicitat, cat si de posibilitatile de asigurare de catre furnizor, iar 
conditiile tehnice de furnizare se prevad in anexele la contract. 

Art.12. (1) Prevederile din contractul de furnizare a energiei termice pot fi detaliate, 
completate si modificate prin acte aditionale. 

 (2) Clauzele contractuale variabile in timp fac obiectul anexelor la contract si constituie 
parti integrante ale acestuia. 

Art.13. Pentru incheierea contractului de furnizare a energiei termice este obligatorie 
prezentarea de catre consumator a actului de proprietate sau a contractului de inchiriere 
a spatiului de incalzit şi a acordului proprietarului. 

Art.14 (1) In cazul in care un consumator paraseste imobilul ocupat, el este obligat sa ceara 
rezilierea contractului si incetarea furnizarii energiei termice cu minimum 30 zile inainte; 
in caz contrar, el va fi urmarit si pentru plata energiei termice consumate ce s-ar face 
dupa plecarea sa, pana in momentul in care se incheie contractul cu noul consumator. 
(2) In cazul cand noul consumator nu incheie contractul in termen de 15 zile de la data 
comunicarii eliberarii spatiului, pana la data unei noi inchirieri plata energiei termice se va 
face de catre proprietarul spatiului. 

Art.15. (1) Contractul se incheie intre furnizor si proprietarul spatiului, sau intre furnizor 
si chiriasul din spatiul respectiv, in acest caz proprietarul obligandu-se sa achite 
eventualele debite restante ale chiriasului fata de furnizor. 



(2) In caz de deces al titularului de contract, mostenitorii urmasi de drept, au obligatia sa 
anunte despre aceasta la unitatea prestatoare, in termen de 15 zile, desemnand totodata 
pe noul beneficiar. 

 (3) Pana la desemnarea noului beneficiar care sa devina titularul de contract, toate 
obligatiile ce decurg din titlul de beneficiar, toate sumele datorate, vor fi in sarcina 
mostenitorilor sau urmasilor de drept. 

   (4) In cladirile cu mai multi consumatori, cu un singur bransament termic, contractul se 
incheie cu reprezentantul consumatorilor desemnat de ceilalti, urmand a se anexa la 
contract actul aditional, cuprinzand situatia  cu suprafetele echivalente termic  si numarul 
de  persoane consumatoare de apa calda de consum pentru fiecare consumator in parte. 

 (5) La asociatiile de proprietari (locatari) contractul de furnizare se incheie cu asociatia  
persoana juridica, reprezentata de presedinte sau administrator (cu delegatie). 

 
CAPITOLUL IV. 
 
DREPTURI SI OBLIGATII 
 
 

A. Drepturile si obligatiile furnizorului 
 
Art.16. Furnizorul are urmatoarele drepturi: 

I). Sa intrerupa sau sa limiteze furnizarea energiei termice catre utilizator, fara 
a fi obligat la plata vreunei despagubiri, in urmatoarele cazuri : 

a). consumarea de energie termica fara contract. 
b). sustragerea de agent termic. 
c). pentru a lua masuri imediate de prevenire sau lichidare a avariilor din instalatiile 
furnizorului sau ale consumatorului. 
d). Consumatorul schimba fara acordul furnizorului caracteristicile tehnice si debitul 
termic absorbit de receptoarele sale, ori schimba diafragmele de echilibrare. 
e). ruperea sigiliului de la contor sau de la robinetul de separatie. 
f). impiedicarea delegatului imputernicit al furnizorului de a controla instalatiile 
consumatorului prin care circula agentul termic, de a monta, verifica, inlocui sau citi 
aparatele de masura pentru decontare sau de a verifica si remedia defectiunile la 
instalatiile proprietatea furnizorului/consumatorului, cand acestea se afla pe teritoriul 
consumatorului.  
g). oprirea alimentarii cu energie electrica sau apa potabila din reteaua orasului a 
statiilor termice. 
h). calamitati. 
i). neachitarea facturii sau a altor sume datorate furnizorului de catre consumator, in 
termenele stabilite, precum si neplata daunelor rezultate din deteriorarea unor instalatii 
ale furnizorului. 
j). in cazul pierderilor agentului termic in instalatiile consumatorului pana la eliminarea 
acestora. 
k). comunicarea incorecta a datelor solicitate de catre furnizor (numar de persoane, 
suprafata echivalent termica, existenta subconsumatorilor, destinatia consumului – 
casnic sau agent economic). 
l). in vederea efectuarii lucrarilor de reparatii si intretinere stabilite anual prin contract.  
m). pentru executarea de racorduri termice noi sau pentru remedierea, inlocuirea sau 
modificarea celor existente. 
n). consumatorul, agent economic sau institutie publica, nu se contorizeaza in termenul 
prevazut in prezentul regulament ( 3 luni de la data aprobarii prezentului regulament). 
o). la cererea abonatului (in termen de 3 zile lucratoare de la solictarea scrisa). 



 Masurile prevazute la punctele  a,b,c,d,e,f,g si h se vor executa fara preaviz, cele de la i 
si j se vor face cu un preaviz de 5 zile lucratoare, iar cele de la punctele k,l, m si n in 7 zile 
lucratoare. 

II. Sa opreasca temporar alimentarea cu energie termica a consumatorilor in urmatoarele 
cazuri: 

a). Impiedicarea accesului delegatilor imputerniciti ai furnizorului sa culeaga 
datele necesare pentru recalcularea consumului in cazul constatarii unor situatii 

care conduc la inregistrarea eronata a consumului de energie termica. 
b). Refuzul abonatului de a permite instalarea unui contor de control al furnizorului pe o 
perioada de minim 15 zile calendaristice. 
c). In cazul in care consumatorul nu asigura conditii corespunzatoare de acces, 
iluminat si securitate a operatiunii de citire. 

III. Sa aplice restrictii in furnizarea energiei termice sub forma de caldura si de apa calda 
de consum la toti consumatorii, cu instiintarea lor prealabila, in urmatoarele cazuri: 

a). Lucrari de dezvoltare a retelei termice de transport si distributie a caror executie 
impune restrictii in folosirea sistemului de alimentare centralizata cu energie termica 
existent.  
b). Lucrari de racordare la reteaua termica de transport si distributie a unor noi 
utilizatori.  
c). Lucrari de intretinere planificata a retelei termice de transport si distributie. 

IV. Sa verifice anual instalatia interioara de utilizare a consumatorului sau ori de cate ori, 
in urma citirii aparatelor de masura, se constata cresteri sau scaderi bruste a consumului 
mediu lunar de energie termica. 
V. Sa solicite consumatorului sa efectueze lucrari de reparatii a retelelor interioare aflate 
in proprietatea acestuia. 
VI. Sa modifice tarifele si conditiile de desfasurare a raportului juridic in raport cu 
legislatia in vigoare.  
VII. (1) Consumatorul raspunde material pentru pagubele dovedite produse furnizorului 
sau altor consumatori ca urmare a functionarii necorespunzatoare a echipamentelor sau 
instalatiilor proprii ori ca urmare a actiunii personalului propriu. 

   (2) Plata acestor despagubiri se face cu respectarea urmatoarelor conditii: 
a). furnizorul a anuntat in scris consumatorul in termen de cel mult 5 zile lucratoare 

de la data functionarii necorespunzatoare a echipamentelor sau instalatiilor 
consumatorului ori de la data actiunii personalului consumatorului. 

b). din analiza efectuata de o unitate specializata agreata de ambele parţi sau de 
furnizor impreuna cu consumatorul rezulta ca a avut loc functionarea 
necorespunzatoare a echipamentelor sau instalatiilor consumatorului ori actiunea 
necorespunzatoare a personalului consumatorului. 

c). furnizorul prezinta consumatorului documentele fiscale in care sunt mentionate 
sumele platite pentru repararea instalatiilor deteriorate, in termen de o luna de la 
terminarea lucrarilor de reparare mentionate. 

VIII. Sa verifice conformitatea celor declarate de consumator cu privire la numarul de 
persoane, volumul real al consumului, integritatea sigiliilor si a instalatiilor proprietatea 
furnizorului. 

Art. 17. Obligatiile furnizorului sunt urmatoarele: 
a). Sa detina licenta de furnizare a energiei termice si sa respecte prevederile acesteia 
privind alimentarea consumatorilor. 
b). Sa asigure consumatorilor furnizarea energiei termice in conditiile stabilite prin 
contractul de furnizare, la parametrii corespunzatori realizarii confortului termic, corelat 
cu diagrama de reglaj. 



d). Sa efectueze in mod operativ lucrarile de intretinere, revizie si reparatie la instalatiile 
si echipamentele termice din dotare, in vederea alimentarii corespunzatoare si in conditii 
de siguranţa a consumatorilor. 
e). Sa preia in inventar si intretinere (indiferent de investitor) racorduri termice, in termen 
de 30 de zile de la efectuarea receptiei. Preluarea racordurilor se va face pe baza de 
transfer fara plata. Aparatele de masura si control instalate la limita de proprietate vor fi 
preluate in inventar si intretinere daca sunt in conformitate cu normele tehnice si 
metrologice in vigoare. 
f).  Sa anunte consumatorii (cu 7 zile lucratoare inainte) despre intreruperea alimentarii 
cu agent termic, in situatia unor lucrari planificate indicand durata opririi alimentarii. 
g). Sa verifice in cel mai scurt timp situatiile deosebite sesizate de consumatori si sa 
raspunda in termen tuturor reclamatiilor si sesizarilor scrise ale acestora. 
h). Sa conlucreze cu consumatorii la stabilirea programelor de revizii ale statiilor si 
reţelelor termice.  
i).  Sa initieze modificarea si completarea contractelor de furnizare, conform legislatiei in 
vigoare. 
j). Sa execute lucrari de modernizare si retehnologizare a instalatiilor tehnologice de 
producere si distributie a energiei termice aflate in dotare proprie, urmarind in 
permanentă cresterea eficientei termice a instalatiilor proprii. 
k). Sa exploateze, sa intretina, sa repare si sa verifice metrologic sistemele de masurare 
aflate in dotarea proprie. 
l). Sa supravegheze in permanenta echilibrarea termica si hidraulica a retelelor termice in 
functie de necesarul de caldura al consumatorilor. 
m). Sa elaboreze instructiuni tehnice proprii in conformitate cu prescriptiile si normele in 
vigoare in domeniu, privind întretinerea, revizia, repararea, exploatarea echipamentelor si 
instalatiilor termice din dotare.  
n). Sa utilizeze numai personal calificat, specializat si instruit periodic pentru lucrarile de 
exploatare, revizie, intretinere, reparare a instalatiilor si echipamentelor tehnologice din 
dotare. 
o). (1) Furnizorul este obligat sa plateasca despagubiri consumatorului in cazul 
deteriorarii unor instalatii de utilizare a energiei termice, in situatia in care au aparut 
presiuni si/sau temperaturi ale agentului termic mai mari decat cele admise de normele 
tehnice in vigoare in punctul de delimitare a instalatiilor furnizor/consumator, din vina 
dovedita a furnizorului. 

  (2) Plata acestor despagubiri se face cu respectarea urmatoarelor conditii: 
(a) consumatorul a anuntat in scris furnizorul in termen de cel mult 5 zile lucratoare 

de la data aparitiei abaterii parametrilor agentului termic care au produs deteriorarea 
unor instalatii de utilizare a energiei termice. 

(b) din analiza efectuata de o unitate specializata, agreata de ambele parti, sau de 
furnizor împreuna cu consumatorul rezulta ca a avut loc abaterea parametrilor agentului 
termic invocata de consumator. 

(c) consumatorul prezinta furnizorului documentele fiscale in care sunt mentionate 
sumele platite pentru repararea instalatiilor de utilizare a energiei termice deteriorate, in 
termen de o luna de la terminarea lucrarilor de reparare mentionate. 

(d) furnizorul, in urma analizei solicitarii de despagubire formulate de consumator, 
constata ca instalatiile de utilizare a energiei termice au fost deteriorate ca urmare a unei 
abateri a parametrilor agentului termic fara alte surse colaterale de deteriorare 
(interventie necorespunzatoare a consumatorului asupra instalatiei, extinderea unor 
avarii de alta natura de la instalatiile invecinate). 

      
 



B. Drepturile si obligatiile consumatorului 
 
Art. 18. Consumatorul are urmatoarele drepturi: 

a). sa consume energie termica din instalatiile furnizorului, in conformitate cu prevederile 
prezentului Regulament si ale contractului de furnizare. 
b). sa initieze modificarea si completarea contractului de furnizare sau a modalitatilor de 
desfasurare a raportului juridic dintre parti, ori de cate ori apar elemente noi. 
c). sa solicite furnizorului depistarea unor eventuale defectiuni si deranjamente survenite 
in instalatiile sale. Atunci cand se constata ca aceste defectiuni sunt provocate din culpa 
consumatorului, acesta va suporta costul remedierii si a pagubelor produse furnizorului. 
d). sa-si instaleze pe cheltuiala proprie contoare, cu acordul scris al furnizorului. 
e). sa verifice corectitudinea inregistrarilor aparatelor de masura facute de delegatul 
furnizorului. 
f). sa verifice respectarea prevederilor contractului, in prezenta delegatului imputernicit al 
furnizorului. 
g). sa conteste motivat strict si in scris in termenul stipulat in contract, daca considera ca 
sumele facturate sunt eronate. Necontestarea in termen presupune acceptarea de catre 
consumator a facturilor asa cum au fost emise.  
h). sa solicite furnizorului oprire/repornire sau debransare/rebransare a instalatiei  pe 
cheltuiala proprie. 

Art. 19. Obligatiile consumatorului sunt urmatoarele: 
a). sa achite integral si la termen facturile emise de furnizor, (inclusiv contravaloarea 
consumurilor suplimentare datorate defectiunilor din instalatiile sale). 
b). sa evite pierderile de agent termic prin intretinerea corecta a instalatiilor sale. 
c). sa-si asigure baza materiala pentru executarea lucrarilor de refacere sau inlocuire a 
instalatiilor de utilizare interioare vechi si deteriorate in vederea reducerii pierderilor de 
agent termic. 
d). sa respecte reglementarile tehnice in vigoare privind buna functionare a acestor 
instalatii. 
e). sa mentina curatenia si sa asigure securitatea caminelor, a aparatelor de masura si a 
celorlaltor locuri in care se afla montate contoarele si sa ofere posibilitatea de acces la 
acestea. 
f). sa permita personalului imputernicit al furnizorului accesul la instalatiile interioare de 
utilizare in vederea efectuarii controlului, inregistrarii consumurilor si a instalarii unor 
contoare de control. 
g). sa imputerniceasca personal competent care sa asiste delegatul furnizorului la 
efectuarea controlului si la citirea aparatelor de masura in vederea semnarii actului 
bilateral de control sau de consemnare a consumurilor. Neprezentarea delegatului 
imputernicit la citirea contorului nu constituie motiv de refuz a cantitatii facturate. 
h). sa execute lucrari de modificare a instalatiilor interioare numai in baza unui proiect de 
executie intocmit de o unitate autorizata si cu acordul prealabil al furnizorului. 
i). sa nu violeze sigiliile aplicate de catre furnizor. 
j). sa nu utilizeze instalatiile interioare in alte scopuri decat cele aprobate de furnizor si 
prevazute in contract. 
k). sa nu execute nici un fel de interventii sau manevre in instalatiile furnizorului cu 
exceptia celor pentru prevenirea sau limitarea extinderii unor avarii. 
l). sa nu execute conducte de ocolire a aparatului de masura (by pass). 
m). in cazul in care un consumator paraseste imobilul ocupat, el este obligat sa ceara 
rezilierea contractului si incetarea furnizarii energiei termice cu minimum 15 zile inainte; 
in caz contrar, el va fi urmarit si pentru plata energiei termice ce s-ar consuma dupa 
plecarea sa, pana in momentul in care se incheie contractul cu noul consumator. 



n). sa declare corect, pe proprie raspundere datele solicitate de furnizor (numar de 
persoane, suprafata echivalent termica, existenta subconsumatorilor, destinatia 
consumului – casnic sau nu,etc.). 
o). sa predea in termen de 30 de zile de la efectuarea receptiei racordurile termice si 
aparatele de masura si control instalate la limita de proprietate. 

 
C. Raspunderea  partilor 
 
Art.20. Pentru neexecutarea in totalitate sau in parte a obligatiilor ce le revin, partile raspund 

conform prevederilor Codului civil si actelor normative in vigoare. 
Art.21. Furnizorul va fi indreptatit sa sisteze furnizarea energiei termice catre consumator si 

sa obtina prin mijloace specifice despagubiri de la consumatori in cazul in care va 
constata urmatoarele situatii: 

 a). consum de energie termica fara contract. 
 b). sustrageri sau pierderi nejustificate de agent termic . 
 c). neplata daunelor determinate de deteriorarea din vina consumatorului a instalatiilor 

furnizorului. 
 d). utilizatorul schimba, fara acordul furnizorului, caracteristicile tehnice si debitul termic 

absorbit de receptoarele sale, ori schimba diafragmele de echilibrare. 
 e). ruperea sau violarea sigiliilor aplicate echipamentelor de masura, precum si afectarea 

integritatii sau functionalitatii lor, in orice mod, cand acestea se afla in incinta abonatilor. 
 f). manevrarea robinetelor de separatie precum si a celor de pe reteaua termica, fara 

acordul furnizorului, cu exceptia cazurilor de forta majora. 
 g). executarea unor lucrari de modificare a instalatiilor interioare de utilizare fara acordul 

furnizorului. 
 h). utilizarea instalatiilor interioare in alte scopuri decat cele aprobate de furnizor si 

prevazute in contract. 
 i). executarea unor conducte de ocolire a aparatului de masura (by pass). 
 j). realimentarea abuziva fara acordul furnizorului, a consumatorilor la care s-a intrerupt 

furnizarea energiei termice. 
Art.22. Refuzul total sau partial al consumatorului de a plati o factura emisa de furnizor, se va 

aduce la cunostinta furnizorului in termenul stipulat în contract; in caz contrar se va 
considera factura acceptata. Raspunsul furnizorului la aceste contestatii va fi comunicat 
inainte de  termenul de scadenta la plata al facturii. Reclamatiile ulterioare efectuarii platii 
facturilor se conciliaza intre parti conform prevederilor contractuale. 

Art.23. Plata oricaror despagubiri datorate de parti pentru pagube dovedite se va reglementa 
in contractul incheiat intre parti. 

Art.24. Forta majora apara de raspundere partea care o invoca, in conditiile legii. 
        

D. Intreruperi si limitari in furnizarea energiei termice 
 
Art.25. Sistarea furnizarii energiei termice se poate efectua si la solicitarea in scris a unui 

consumator, in cazul in care sistarea nu afecteaza alti consumatori. Consumatorul va 
plati lucrarile pentru debransarea si bransarea la reteaua de distributie a agentului termic, 
dupa caz. 

Art.26. In cazul in care intreruperea furnizarii energiei termice a avut loc din cauze care il 
privesc pe consumator, furnizarea se reia la solicitarea acestuia, numai dupa inlaturarea 
tuturor defectiunilor sau cauzelor care au condus la intrerupere. 

Art.27. Consumatorii sunt obligati sa-si coreleze opririle programate pentru reparatii si revizii 
tehnice, cu cele ale furnizorului. 

 
 
CAPITOLUL V. 



 
CONDITIILE TEHNICE PRIVIND AVIZAREA, PROIECTAREA, EXECUTIA SI RECEPTIA 
LUCRARILOR DIN INSTALATIILE TERMICE, PRECUM SI EXPLOATAREA SI 
INTRETINEREA ACESTORA 
 
 
A. Reglementari privind avizarea racordarii noilor consumatori 
 
Art.28. Inainte de inceperea proiectarii oricaror lucrari noi sau extinderi ale retelelor termice, 

solicitantul va obtine avizul de racordare si acordul de furnizare al furnizorului. Pentru 
aceasta, se va intocmi in 3 exemplare urmatoarea documentatie tehnico-economica 
justificativa, care va contine: 
o cerere 
o chestionar energetic tip conform anexei 
o breviar de calcul pentru stabilirea necesarului de energie termica 
o plan de situatie la scara 1:500, 1:1000, cu indicarea modului de racordare solicitat 
o acordul proprietarului sau coproprietarului de teren, daca este cazul 
o acordul proprietarului retelei termice la care se face racordarea 

Art.29. La acordarea avizului de racordare, furnizorul va tine seama de urmatoarele : 
1). Sa existe capacitatea disponibila in punctul termic si in reteaua de transport si 
distributie. 
2). Sa  fie obtinute avizele conform reglementarilor legale in vigoare. 

Art.30. Solicitantul  va inainta documentatia tehnico-economica justificativa furnizorului pentru 
obtinerea avizului de racordare si/sau acordului de furnizare. 

Art.31. Pentru avizarea proiectului de executie de catre furnizor, se va proceda dupa cum 
urmeaza: 
a). la primirea comenzii de proiectare, proiectantul va lua legatura cu furnizorul pentru a 
stabili inca de la inceput trasee posibile sau dorite, servituti, natura terenului, gospodarie 
subterană, etc.  
b). dupa terminarea proiectului, solicitantul va trimite un exemplar din proiect la furnizor 
pentru avizare. Viza unitatii furnizoare nu exonereaza de raspundere organul de 
proiectare. 

Art.32. La proiectarea instalatiilor termice trebuie sa se tina seama de toate conditiile tehnice 
impuse de normativele si instructiunile specifice potrivit fiecarei categorii de instalatii si 
conditiilor efective de exploatare. La limita de proprietate dintre retelele furnizorului si ale 
consumatorului se va prevedea posibilitatea masurarii presiunii disponibile a agentului 
termic . 

 
B. Principii generale de proiectare 
 
Art.33. Proiectarea racordurilor/bransamentelor termice se face numai de catre unitati de 

proiectare autorizate, cu respectarea obligatorie a tuturor prescriptiilor tehnice, a 
prevederilor legale si a normelor sanitare in vigoare. Prin unitati de proiectare autorizate 
in sensul prezentului regulament, se inteleg acele unitati sau subunitati de proiectare, 
executie sau exploatare a retelelor de transport si distributie a agentului termic care au in 
profilul lor astfel de activitati. 

Art.34. Proiectarea si executarea instalatiilor de utilizare energie termica (inclusiv eventualele 
amenajari sau dezvoltari speciale) cerute de consumatori, se fac din fondurile 
solicitantului, inclusiv modificarile impuse necesare punctului termic si retelelor termice 
de distributie. 

Art.35. Se disting trei situatii separate: 
 a). proiectarea a unui nou ansamblu de constructii 
 b). amplificarea unei retele existente 



 c). racordarea/ bransarea la reteaua existenta a unor noi consumatori 
Art.36. Principalul obiectiv al proiectarii unei retele este dimensionarea economica a 

conductelor si echilibrarea hidraulica riguroasa. 
Art.37. Traseul retelelor se va alege de asa maniera, ca sa permita racordarea tuturor 

consumatorilor actuali si viitori, cat si echilibrarea hidraulica cat mai usoara. 
Art.38. Excesul de presiune la consumator se va reduce prin folosirea diafragmelor de 

echilibrare. 
Art.39.  Se va face calculul diafragmelor de echilibrare hidraulica. 
Art.40. In cazul unei racordari/bransari la reteaua termica existenta, se va reface din nou 

calculul de echilibrare hidraulica a retelei respective. 
Art.41. In cazul racordarii/bransarii unei constructii noi la o retea, daca se cunoaste presiunea 

disponibila la punctul de racordare si necesarul de presiune al consumatorului, se va 
calcula racordul la diferenta dintre ele. 

Art.42. Cand nu se cunoaste disponibilul de presiune, se va masura cu ajutorul unui 
manometru presiunea intre doua puncte in amonte si aval de punctul de racordare. Apoi 
se va deduce prin interpolare liniara presiunea disponibila la punctul de 
racordare/bransare. 

Art.43. Ori de cate ori pe o retea secundara existenta se vor racorda sau desfiinta 
consumatori, se va reface integral calculul de echilibrare hidraulica a tuturor 
consumatorilor din retea si se vor schimba diafragmele de reglaj, daca este cazul. 
Urmatoarea etapa este intocmirea proiectului de executie, proiect care va fi in mod 
obligatoriu avizat de furnizor. 

Art.44. Traseul retelelor termice de transport si distributie dintr-o zona urbana se va proiecta, 
de preferintă, prin zonele verzi. 
Se vor evita pe cat posibil traversari sub strazi cu circulatie intensa. Cand totusi aceasta 
este obligatoriu, pe lungimea subtraversarii se face de preferinta canal circulabil. La 
capetele canalului se vor prevedea camine de control. 

Art.45. Documentele pe care trebuie sa le cuprindă un proiect de extindere de retea sau de 
racord/bransament, sunt:  
- plan de situatie cu trasarea retelei termice de distributie (scara 1/500 sau 1/1000) 
- profile longitudinale prin toate retelele termice, cu intersectia lucrarilor subterane, detalii 
pentru fiecare tronson de canal, detalii de puncte fixe, detalii de camine, documentatia 
economica, extrase de materiale. 

 
C. Executia si receptia lucrarilor efectuate in instalatiile termice 
 
Art.46. Executia racordurilor/bransamentelor termice se realizeaza de catre unitati autorizate, 

cu respectarea legislatiei in vigoare. 
Art.47. Documentele necesare pentru inceperea lucrarilor sunt: proiectul complet, avizul 

furnizorului. 
Art.48. Lucrarile se executa strict conform proiectului, nefiind permise modificari decat cu 

acordul scris al proiectantului si al furnizorului. 
Art.49. Pe timpul executiei lucrarilor, furnizorul are dreptul si obligaţia sa urmareasca prin 

delegatii sai corecta executie conform proiectului. 
Art.50. In cazul constatarii de abateri de la proiect, furnizorul va sesiza in scris investitorul, 

cerand remedierea. 
Art.51. Materialele folosite la executie, vor fi cele din proiect. Înlocuirea materialelor din 

proiect nu se poate face decat cu avizul proiectantului si acordul furnizorului. 
Art.52. Se va da o atentie deosebita ca inainte de introducerea in opera, conductele sa fie 

bine curatite la interior de pamant, pietre sau alte corpuri straine, executantul fiind 
raspunzator de respectarea tehnologiei de montaj prevazuta in proiect. 



  Conducătorul unitatii de executie ramane direct si personal raspunzator de aceste 
probleme. Orice reparatii pentru desfundarea retelei facute ulterior, din aceasta cauza, se 
vor imputa conducatorului unitatii de executie. 

Art.53. Verificarile, incercarile si probele asupra montajului corect sau a calitatii materialelor 
utilizate, efectuate pe parcursul si la terminarea perioadei de constructii-montaj se fac in 
conformitate cu normele tehnice in vigoare si cu prevederile din proiect, de catre 
executant si unitatea furnizoare. 

Art.54. Verificarile, incercarile si probele care se executa in perioada prealabila punerii in 
functiune a statiilor termice si a retelelor termice de distributie, se executa conform 
normativelor in vigoare de catre executant si furnizor si sunt urmatoarele: 

 a). verificarea caracteristicilor tehnice ale lucrarilor de instalatii din statii termice si 
anume: 

  - verificarea schimbatoarelor de caldura 
  - verificarea conductelor  
  - verificarea existentei si starii armaturilor de reglaj si inchidere montate pe conducte si 

aparate 
  - verificarea existentei si starii aparatelor de reglare, masura si control  

b). proba de etanseitate pentru instalatiile din statiile termice si instalatiile interioare ale 
consumatorilor racordati direct, se va face la o presiune de 1,5xpresiunea de lucru, 
mentinuta timp de 20 min. Rezultatul acestei probe va fi considerat bun daca presiunea 
nu va scadea mai mult de 0,1 bar. 
c). proba privind analiza fizica a apei la terminarea operatiei de spalare a 
schimbatoarelor de caldura, a retelelor termice de distributie si a instalatiilor interioare ale 
consumatorilor. 
d). proba la cald - care are drept scop verificarea etanseitatii si a modului de comportare 
la dilatare si contractare a instalatiei termice. 

Art.55. Rezultatele acestor verificari se vor consemna intr-un proces verbal incheiat intre 
investitor, executant si unitatea furnizoare, care se va prezenta la receptia lucrarilor. 

Art.56. Inainte de punerea in functiune a oricaror instalatii termice, este obligatorie efectuarea 
reglajelor tehnice si hidraulice conform normelor tehnice in vigoare. Aceste reglaje sunt 
absolut obligatorii de facut chiar la instalatiile termice vechi, odata cu intrarea in 
valabilitate a prezentului regulament. 

  Executia reglajelor se face la retelele noi de catre executant, in prezenta unui delegat al 
furnizorului, iar la retelele existente se face de catre furnizor. 

Art.57. Dirigintele lucrarii si reprezentantul antreprenorului general vor prezenta Comisiei de 
receptie documentatia prevazuta in normativele in vigoare pentru receptie, dupa cum 
urmeaza: 

- proiectul, dispozitiile de santier, procesele verbale pentru lucrari ascunse.  
 Neprezentarea acestor documente duce in mod obligatoriu la amanarea receptiei. 
Art.58. Furnizorul impreuna cu beneficiarul de investitie, vor controla la termenele stabilite 

modul in care s-au efectuat lucrarile cuprinse in procesul verbal de receptie, comunicand 
in scris executantului constatarile facute.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



D. Exploatarea si intretinerea statiilor termice (punctelor termice), a retelelor termice de 
transport si distributie si a instalatiilor interioare de utilizare ale consumatorilor 
 
I. Statii termice 
 
Art.59. La exploatarea de catre furnizor a statiilor termice se vor avea in vedere normativele 

tehnice in vigoare, instructiunile proprii si in detaliu intocmite pentru exploatarea si 
intretinerea statiei termice respective, normele de tehnica securitatii si protectiei muncii si 
instructiunile proprii privind drepturile, obligatiile si responsabilitatile personalului de 
exploatare. 

Art.60. Sarcina principala a exploatarii statiilor termice consta in distribuirea corecta a 
cantitatilor de caldura si de apa calda de consum in raport cu temperatura exterioara a 
aerului, conform diagramelor de reglaj si reglementarilor in vigoare. 

Art.61. Pentru realizarea acestui lucru, personalul de exploatare va urmari si nota in registrul 
de evidenta a functionarii instalatiilor din statiile termice urmatorii parametri: 

- cantitatea de caldura cedata in statia termica (indicata de contor sau calculata) 
- temperatura si presiunea agentului termic primar la intrarea si iesirea din statia 

termica 
- temperatura si presiunea agentului termic secundar in punctul termic 
- temperatura si presiunea apei calde de consum la iesirea din statia termica 
- debitul de apa calda de consum (prin citirea indicatiilor apometrului de pe 

bransamentul de apa al schimbatorului de ACC). 
- debitul si temperatura apei de adaos 

Art.62. Intretinerea statiilor termice are ca scop mentinerea functionarii normale si sigure ale 
acestora, prin efectuarea de verificari si detectari ale starii instalatiilor. Defectiunile 
constatate in timpul verificarilor se concretizeaza prin planificarea ulterioara a unor 
reparatii curente sau capitale. Reparatiile ce se executa in statia termica pot fi: 

- reparatii accidentale, in caz de avarie, defectiune sau deteriorare. 
- reparatii planificate (curente sau capitale) care se executa o data pe an, in timpul 

intreruperii sezoniere in alimentarea cu caldura a consumatorilor. 
 
II. Retele termice de transport si distributie 
 
Art.63. Retelele termice de transport si distributie se exploateaza si administreaza de catre 

furnizor. 
Art.64. Exploatarea si intretinerea retelelor termice de transport si distributie se face conform 

normativelor tehnice si a legislatiei in vigoare. Obiectivele urmarite sunt: 
- asigurarea integritatii retelelor termice. 
- asigurarea debitelor de fluid necesare fiecarui consumator. 

  (1) Integritatea retelelor este asigurata prin controale periodice facute sistematic pe 
intreaga retea, de catre personalul specializat. Se va urmari integritatea canalelor 
termice, a izolatiei termice a conductelor, a organelor de inchidere, prezenea aparatelor 
AMC si pierderile de apa din retea. Pentru orice defectiune semnalata, unitatea 
furnizoare este obligata sa ia masuri urgente de remediere. În acest scop trebuie sa fie 
inzestrata cu echipe si utilaje de interventie. De  asemenea se va urmari respectarea 
zonelor de protectie si de siguranta. 

  (2) Asigurarea debitelor de caldura (fluid) se va face prin echilibrarea hidraulica a 
retelelor de distributie.  

Art.65. Intretinerea retelelor termice de transport si distributie se va face in mod continuu si 
organizat. 

 
III. Revizia si repararea instalatiilor interioare de utilizare a energiei termice  
 



Art.66. Prin lucrarile de intretinere ale instalatiilor interioare de utilizare a energiei termice ce 
cad in competenta consumatorului se inteleg: 
o verificarea functionarii corecte a instalatiilor  
o echilibrarea coloanelor si aparatelor de consum. 
o revizia vanelor din subsolurile tehnice si de la baza coloanelor. 
o crearea posibilitatii de izolare a tronsoanelor si golirea instalatiilor in cazul aparitiei 
unor defectiuni la instalatiile interioare. 

Art.67. Instalatiile interioare de incalzire centrala trebuie sa fie revizuite periodic conform 
normelor tehnice in vigoare si mentinute in stare perfecta de functionare. 

Art.68. Scopurile urmarite prin revizuirea periodica a instalatiilor interioare sunt: 
o eliminarea pierderilor de agent termic  
o repararea izolatiilor termice 
o asigurarea circulatiei normale a agentului termic pentru incalzire si a apei calde de 
consum in instalatiile interioare,  prin inlocuirea portiunilor de retele infundate, obturate 
etc., mai ales a celor cu diametre mici care alimenteaza corpurile de incalzire. 

Art.69. Revizia si repararea instalatiilor interioare de utilizare cad in sarcina  abonatului, pe 
cheltuiala sa. Aceste lucrari vor fi executate corelat cu programul de revizii si reparatii ale 
statiilor si retelelor termice, intocmit de catre furnizor. 

Art.70. Pentru efectuarea reparatiilor se va goli instalatia numai in portiunea necesara - 
coloane sau grupuri de coloane. Umplerea se va face incet, pentru a permite eliminarea 
aerului din instalatie. 

 
CAPITOLUL VI. 
 
DECONTAREA ENERGIEI TERMICE FURNIZATE 
 
A. Tarifare - principii 
 
Art.71. Tarifele pentru energia termica se constituie pe baza costurilor reale de productie, se 

avizeaza de catre Autoritatea competenta si se aproba de Consiliul Local al Municipiului 
Tulcea. 
Tariful la care se va factura energia termica va fi cel valabil la data livrarii. 

 
B. Echipamente de masura 
  
Art.72. Pentru supravegherea functionarii sistemelor de alimentare centralizata cu energie 

termica si asigurarea regimului economic in consumul de caldura, instalatiile apartinând 
acestor sisteme vor fi prevazute cu aparate de masura, in conformitate cu prevederile 
normativelor in vigoare. 
Aparatele de masura se monteaza in locuri special amenajate, asigurandu-se un mediu 
adecvat pentru buna functionare a acestora, in conformitate cu STAS 8333/79 si cu 
respectarea prescriptiilor tehnice precizate de producatorii de echipamente . 

Art.73. 1). Alegerea echipamentelor de masura se va face tinand seama de urmatoarele 
criterii si conditii tehnice influentate de: 

a). natura, parametrii si variatia marimilor masurate; 
b). precizia de masurare necesara in fiecare punct; 
c). locul de amplasare al aparatelor; 
d). fiabilitatea aparatelor; 
e). compatibilitatea aparatelor cu sistemele de monitorizare, automatizare si citire de 
la distanta a acestora; 
f). conditiile mediului ambiant si cerintele economice. 

 2). Echipamentele de masurare vor fi utilizate numai in plaja debitelor termice pentru care 
se incadreaza, in erorile admisibile date. La iesirea debitelor din aceasta plaja, cantitatile 



masurate nu vor fi luate in considerare, furnizorul si abonatul convenind prin contract 
metodologia  de stabilire a cantitatilor de decontare. 

 3). Pierderea maxima de presiune in grupul de masura, nu trebuie sa depaseasca  0.3 
bar la debitul maxim. 

 4). Domeniul de lucru (gama de debite) se va alege astfel incat in conditiile uzuale de 
lucru contorul sa fie in masura sa functioneze fara ca erorile maxime tolerate sa fie 
depasite. 

Art.74. Echipamentele de masura care servesc pentru decontare intre partile contractante vor 
fi omologate legal, atestate si verificate metrologic la zi, in conformitate cu normele 
tehnice si metrologice in vigoare si se vor monta, de regula, in punctul de delimitare al 
instalatiilor. 

             Pentru masurarea energiei termice furnizate  consumatorilor alimentati din 
reteaua secundara, echipamentele se vor monta la limita de proprietate existand 
urmatoarele situatii : 

a). La consumatorii din imobile ale caror subsoluri tehnice  sunt strabatute de retelele 
secundare de termoficare, toate elementele componente ale echipamentului de 
masura se vor monta in acest subsol cu conditia amenajarii cu iluminat, acces 
neconditionat si cu respectarea prevederilor tehnice stabilite de furnizor. 
b). La consumatorii din imobile fara subsoluri, echipamentele de masura se vor monta 
intr-un camin corespunzator, dotat cu accesoriile necesare, racordat la canalizarea 
pluviala pentru evacuarea apelor provenite din golirea instalatiei, protejat contra 
intemperiilor si prevazut cu capac. Acest camin se va pozitiona la limita proprietatii 
retelelor de termoficare dintre furnizor si consumator. 
c). La consumatorii din imobile in care subsolurile sunt necorespunzatoare, 
echipamentele se vor monta in camine corespunzatoare situate la limita proprietatii 
retelelor de termoficare dintre furnizor si consumator. 

Art.75. In cazul amplasarii echipamentelor de masurare in alt punct decat cel de delimitare, se 
stabileste prin contract valoarea corectiei datorate pierderilor de caldura si de agent 
termic intre punctul de delimitare si punctul de masurare. 

  Montarea contoarelor atat pentru cele prevazute in Art.74 cat si pentru cele prevazute 
in cel prezent se va face conform proiectului aprobat de furnizor si in conformitate cu 
normele si legislatia metrologica in vigoare. 

Art.76. Pentru consumatorii casnici existenti, achizitionarea si montarea contoarelor cade in 
sarcina Consiliului Local. 

 Consumatorii pot monta, cu avizul furnizorului, contoare de energie termica în devans 
fata de programul stabilit. 

 Pentru abonatii casnici noi, montarea contoarelor cade in sarcina acestora, in conditiile 
prezentului regulament, urmand sa fie compensate cheltuielile aferente achizitionarii si 
montarii echipamentelor de masura. 

Art.77. Agentii economici si institutiile publice cu racorduri/bransamente separate vor 
achizitiona si vor monta sisteme de masurare pentru energie termica si apa calda de 
consum in conditiile prezentului regulament pe propriile costuri. 

 Termenul limita de montare a acestora este de 3 luni de la data aprobarii prezentului 
regulament. În caz contrar, dupa aceasta data, furnizorul va putea trece la sistarea 
prestatiilor.   

Art.78. Întretinerea in conditii normale de folosinta si exploatare a caminelor si a celorlaltor 
locuri in care se afla instalate contoarele de energie termica precum si asigurarea 
integritatii componentelor din grupul de masura, revin in intregime in sarcina titularilor de 
contract, acestia fiind obligati sa asigure in permanenta accesul personalului unitatii 
furnizoare .   

Art.79. 1). Verificarea de catre furnizor a realizarii montajului echipamentelor de contoare 
conform proiectului aprobat de furnizor, se va face cu participarea reprezentantilor 
consumatorului si a unitatii care a realizat lucrarile de montaj. Cu aceasta ocazie se vor 



realiza si probele, reglajele, spalarile si dezinfectarile necesare. 
 2). Cand conditiile sunt indeplinite se face punerea in functiune, operatiunea fiind 

consemnata intr-un Proces Verbal de luare in evidenta.  
 3). Odata cu montarea, pentru fiecare sistem de masurare se va intocmi fisa contorului, 

in care se vor preciza: tipul, caracteristicile si seria contorului sau a subansamblului, data 
si indexul la pornire. 

 4). În fisa se vor consemna in mod obligatoriu toate operatiunile legate de intretinerea si 
functionarea contorului: revizii, defectiuni produse, remedieri, verificari metrologice etc, 
consemnandu-se data la care se executa aceste interventii si perioadele de 
nefunctionare. 

Art.80. Procurarea contoarelor se va face numai de la producatorii agreati de furnizor. 
Art.81. 1). Instalarea echipamentelor de masurare se va face in locuri accesibile pentru citire, 

atat furnizorului cat si consumatorului. 
2). Contoarele se vor instala de asa maniera incat sa fie respectate prescriptiile tehnice 
precizate de producatorul de echipament. 

Art.82. 1). Echipamentele de masurare din patrimoniul furnizorului vor fi verificate conform 
normelor metrologice in vigoare sau ori de cate ori este necesar si vor fi inlocuite in caz 
de uzura de furnizor pe cheltuiala sa. 

 2). Celelalte echipamente de masurare vor fi intretinute, verificate si inlocuite (cand este 
cazul) de catre detinatori, pe cheltuiala proprie, conform normelor metrologice in vigoare 
sau ori de cate ori este cazul. 

 3). Pentru contoarele din patrimoniul furnizorului, in cazul verificarii contorului facuta la 
cererea abonatului, acesta va trebui sa suporte cheltuielile ocazionate de demontare, 
verificare, remontare, sigilarea si avizare metrologica, in situatia in care contorul nu era 
scadent la verificare si contorul  a fost declarat admis in urma verificarii. În aceasta 
situatie, cheltuielile aferente acestor operatiuni se vor factura consumatorului in luna 
urmatoare. 

 4). Pentru contoarele din patrimoniul furnizorului, in cazul verificarii contorului facuta la 
cererea abonatului, furnizorul va trebui sa suporte cheltuielile ocazionate de demontare, 
verificare, remontare si sigilare, in urmatoarele situatii: 

  a). contorul era scadent la verificare. 
  b). contorul nu era scadent la verificare, dar a fost declarat respins in urma verificarii. 
 5). In cazul echipamentelor de masurare care nu sunt in patrimoniul furnizorului, dar care 

servesc la calculul facturilor de energie termica, furnizorul are dreptul sa someze 
proprietarul aparatului de masura in vederea verificarii, repararii sau inlocuirii, ori de cate 
ori considera ca este cazul, proprietarul contorului fiind obligat sa dea curs somatiei in 
termen de 15 zile lucratoare. În cazul in care nu se da curs solicitarii furnizorului, acesta 
are dreptul sa sisteze serviciile sau sa nu ia in considerare indicatiile acelui echipament 
de masura. 

 6). În cazul in care contorul a fost declarat respins in urma verificarii metrologice, 
recalcularea cantitatilor facturate se va face conform masurilor prevazute in regulament, 
incepand cu luna in care s-a inregistrat sesizarea scrisa. 

 7). Reclamatiile si sesizarile scrise privind mijloacele de masurare se solutioneaza de 
catre furnizor prin verificari periodice. La solicitarea expresa a consumatorului verificarea 
se va face prin expertize metrologice efectuate de  Biroul Roman de Metrologie Legala 
(BRML), in laboratoarele de metrologie autorizate de acesta (conform Instrucţiunilor de 
Metrologie Legala).  

Art.83. Echipamentele de masurare se pun in functiune de catre furnizor sau de alte firme 
autorizate de BRML si agreate de furnizor in prezenta obligatorie a delegatului 
imputernicit al abonatului, cu consemnarea acestei operatii intr-un Proces Verbal de 
luare in evidenta. 

Art.84. Ruperea sau violarea sigiliilor aplicate echipamentelor de masurare, precum si 
afectarea integritatii sau functionalitatii lor, in orice mod constituie contraventie sau 



infractiune, dupa caz si se pedepseste in conformitate cu prevederile legale in vigoare. In 
acest caz facturarea energiei termice si a apei calde de consum se face conform 
indicatiilor echipamentelor din punctul termic si a indicatiilor subansamblelor neafectate. 

Art.85. 1). Furnizorul are obligatia sa repare sau sa inlocuiasca, in termen de cel mult 15 zile 
lucratoare de la data inregistrarii sesizarii scrise, echipamentul de masurare reclamat ca 
fiind suspect de inregistrari eronate, daca acesta se afla in patrimoniul furnizorului. 

 2). Echipamentul de masurare demontat se verifica intr-un laborator metrologic autorizat. 
Rezultatele verificarii se consemneaza intr-un buletin de verificare metrologica. 

 3). In cazul in care deteriorarea echipamentului de masurare se produce din vina 
consumatorului, acesta va suporta costul echipamentului si al lucrarilor de demontare, 
verificare, reparare si montare. La demontare, reprezentantul furnizorului va incheia un 
proces-verbal de constatare semnat si de consumatori. 

Art.86. 1). Citirea contoarelor se va face periodic (in conformitate cu prevederile din contract) 
de catre reprezentantul furnizorului instruit special in acest scop si in prezenta delegatului 
imputernicit al consumatorului, parametrii fiind consemnati in procesul verbal de consum. 

 2). În cazul in care delegatul imputernicit al consumatorului nu se prezinta la data 
comunicata pentru citirea contoarelor, datele inregistrate de contoare vor fi inscrise intr-
un procesul-verbal de citire in absenta acestuia. 

 3). In facturile emise de furnizor se vor evidentia cantitatile consumate, preturile unitare, 
valoarea totala si alte elemente prevazute de reglementarile legale. 

 4). In cazul in care in urma analizei consumului efectuat la sfarsitul fiecarei luni, se 
constata erori in inregistrarile aparatelor de masura a energiei termice, consumul se va 
calcula pe baza masurilor prevazute in regulament, procedandu-se la verificarea 
contoarelor, recalcularea si regularizarea consumurilor de energie termica daca este 
necesar acest lucru. 

Art.87. Lucrarile de modificare, demontare, remontare, deplasare, reamplasare a contoarelor, 
cu lucrarile corespunzatoare, din retelele de transport si distributie (inclusiv o noua 
echilibrare hidraulica pe retea) se vor executa pe cheltuiala consumatorului daca se 
refera la: 

- marirea debitului de agent termic secundar si apa calda de consum pentru 
acoperirea nevoilor; 

- cresterea confortului;  
- modificarea diametrelor retelelor in amonte de contoare, daca retelele sunt in 

proprietatea furnizorului; 
Consumatorului ii revine sarcina de a proteja contorul pentru ca acesta sa nu poata fi, 
datorita amplasarii sale, cauza unui accident, a unei avarii sau pagube, responsabilitatea 
furnizorului nefiind pusa in discutie. 

Art.88. Se interzice punerea in functiune a instalatiilor de alimentare cu energie termica a 
noilor consumatori fara a se monta echipamente de masurare pentru decontare si fara a 
incheia contract de furnizare. 

 
C. Facturarea si incasarea contravalorii energiei termice livrate 
 
Art.89. Periodicitatea citirii echipamentelor de masura si modul de facturare sunt cele stabilite 

prin contract. 
Art.90. Daca punctul de masurare pentru facturare nu corespunde cu punctul de delimitare al 

instalatiilor, furnizorul va efectua corecturile necesare, care sa tina seama de pierderile 
de energie termica si de agenti termici in retelele termice situate intre punctul de 
masurare si cel de delimitare. 

Art.91. 1). La incheierea contractului, consumatorii casnici sunt obligati sa declare furnizorului 
toate datele solicitate de catre acesta: numar de persoane, suprafata echivalent termica 
instalata si in functiune pe fiecare punct de consum (rezultata in urma inventarierii 
faptice). Ceilalti consumatori (agenti economici sau institutii publice) vor declara, in plus, 



la incheierea contractului tipul si caracteristicile echipamentelor ce intra in componenta 
instalatiilor termice interioare.  

 2). In cazul in care survin unele modificari la datele solicitate in aliniatul 1).,  
consumatorii sunt obligati a instiinta pe furnizor, in scris, cu 48 ore inainte. 

3). In cazurile in care se constata ca situatia reala nu coincide cu situatia declarata de 
catre consumator pe propria raspundere, sau se constata ruperea eventualelor sigilii 
aplicate de catre furnizor, consumul de energie termica se va calcula de la data inceperii 
consumului clandestin, iar in cazul in care nu se poate determina pe baza de documente 
inceperea consumului clandestin, calculul se face retroactiv pentru o perioada de 3 ani 
de zile sau de la data punerii in functiune a instalatiilor furnizorului, cand aceasta este 
mai mica de 3 ani, considerand consumul continuu la nivelul debitului instalat. 

Art.92. Pentru perioadele in care echipamentele de masurare sunt defecte sau sunt 
demontate pentru verificare sau reparare, stabilirea cantitatii de energie termica 
consumata se face pe baza mediei zilnice corespunzatoare unei perioade similare, in 
care contorul a funcţionat normal, sau prin raportarea la consumurile inregistrate la 
consumatorii arondati la aceeasi statie termica a caror contoare au functionat normal. 

Art.93. Energia termica livrata consumatorilor se calculeaza si se factureaza de catre furnizor, 
conform „Procedurii de stabilire si facturare a consumului de energie termica pentru 
consumatorii finali” aprobata prin HCL nr.257/28.09.2006 si avizata de A.N.R.S.C. 

 
 
 
 
CAPITOLUL VII. 
 
DISPOZITII FINALE SI TRANZITORII 
 
 
Art.94. Furnizorul este imputernicit sa elaboreze proceduri ce decurg din prezentul 

regulament.  
Art.95. Partile contractante nu raspund pentru nerespectarea obligatiunilor contractuale cand 

acestea se datoreaza unor cauze de forta majora. 
Art.96. Furnizorul are obligatia sa asigure, pe baza cererii celor interesati, furnizarea energiei 

termice in limita posibilitatilor. 
Art.97.  (1) Furnizorul are drept de exclusivitate in ceea ce priveste executarea de 

racorduri/bransamente termice precum si de montare a aparatelor de masurare a 
consumatorilor de energie termica. 

(2) In cazul in care furnizorul nu poate asigura integral volumul de prestatii, execuţia 
racordurilor/bransamentelor termice si montarea echipamentelor de masura se poate 
face si prin alte unitati autorizate insa in conditiile prevazute in prezentul regulament si cu 
acordul furnizorului. 

Art.98. Furnizarea energiei termice consumatorilor exceptati prin lege se asigura cu prioritate 
fata de alti consumatori. 

Art.99. Furnizorul va actiona pentru inlaturarea pierderilor de agent termic din retelele de 
transport si distributie. 

Art.100. In scopul exercitarii controlului asupra modului de functionare, a starii tehnice a 
instalatiilor interioare de utilizare a energiei termice, personalul imputernicit de furnizor 
are acces la constructiile si in incintele detinatorilor acestora, in conditiile prevazute in 
contract. 

Art.101. Manevrarea robinetelor de separatie precum si a acelora de pe reteaua termica se va 
face numai de catre personalul muncitor al furnizorului, cu exceptia situatiilor de avarie. 



Art.102. Toate anunturile, instiintarile catre consumatori se fac de catre furnizor prin presa, 
radio, TV sau prin adresa scrisa. 

Art.103. Furnizorul este obligat sa anunte orice modificare a tarifelor serviciilor prestate, prin 
intermediul mass-media.  

Art.104. Asociatiile de proprietari se vor constitui din imobilele (blocuri) ce se alimenteaza cu 
apa calda de consum si caldura de pe aceeaşi distributie de la punctul termic, in vederea 
crearii posibilitatii de contorizare si pentru respectarea tuturor clauzelor contractuale 
prevazute in regulament. 

Art.105. Data intrarii in vigoare a prezentului regulament este de 30 de zile de la data 
aprobarii de catre Consiliul Local Tulcea. Prevederile regulamentului se aplica atat la 
consumatorii existenti la data aprobarii cat si la noii consumatori. 

Art.106. Orice modificari justificate ce se vor aduce prezentului regulament se vor supune 
aprobarii administratiei locale si intra in vigoare la data aprobarii acestora. 

 
 
 
 
Prezentul Regulament are la baza urmatoarele documente de referinta: 
 
 

 Standardul romanesc SR - EN 1434 – 1/1977. Contoare de energie termica, Partea I: 

Prevederi generale 

 STAS 5325/79 - Grad de normare de protectii asigurate prin carcase. Clasificare si 

metode de verificare 

 STAS 8333/79 - Aparate de masura si control pentru automatizare. Conditii 

tehnice generale de calitate 

 OIML R 72/1980 privind contoarele de apa calda 

 OIML R 75/1988 privind contoare de energie termica 

 PE 203 - 2/88 - Instructiuni pentru calculul hidraulic al conductelor de apa fierbinte 

din retelele de termoficare 

 PE 914/89 - Regulament pentru exploatarea tehnica a unor  instalatii termice din 

intreprinderile industriale si similare 

 PE 502 - 8/88 - Normativ privind dotarea instalatiilor tehnologice cu aparate de 

masura si automatizare, in puncte termice 

 PE 221/88 - Regulament privind receptia si punerea in functiune a retelelor de 

termoficare 

 PE 212/87 - Normativ privind alimentarea cu energie termica (abur si apa 

fierbinte) 

 PE 207/80 - Normativ de proiectare si executie a retelelor de termoficare 

 PE 218/79 - Normativ pentru proiectarea si executarea instalatiilor de incalzire 

centrala 



 Ordinul 27/2002 al A.N.R.E. – Regulament pentru intocmirea procedurii de 

stabilire si facturare a consumurilor de energie termica pentru consumatorii finali 

 Ordinul presedintelui A.N.R.S.C. nr.91/2007 – pentru aprobarea 

Regulamentului – cadru al serviciului public de alimentare cu energie termica 

 Ordinul 29/N/1993 pentru aprobarea Normativului – cadru privind contorizarea 

apei si a energiei termice la populatie 

 Codul de masurare a energiei termice, aprobat prin Ordinul A.N.R.E. nr. 

4/29.03.2001 

 Ordin nr. 233/2004 – pentru aprobarea unor reglementari privind contorizarea 

consumatorilor racordati la sistemele publice centralizate de alimentare cu energie termica 

modificat prin Ordin nr. 255/2006 

 Legea nr. 325/2006 – Legea serviciului public de alimentare cu energie termica 

 Legea nr. 51/2006 – Legea serviciilor comunitare de utilitati publice 

 

 
 

 
 
 

CONTRACT DE FURNIZARE A ENERGIEI TERMICE 
 

Nr. _________ din data ___________ 
 
    CAP. 1 
    Partile contractante 
 
    ART. 1 

Art.1 S.C ENERGOTERM S.A. cu sediul în localitatea Tulcea, str.Isaccei nr.73, judet Tulcea,cod unic de 
inregistrare RO17747931, cont escrow nr. RO14BRDE370SV8762263700 deschis la B.R.D. sucursala Tulcea, 
reprezentatã de ing. Bîscă Nicuşor Liviu având functia de director general si de ec.Pancencu Traian având functia de 
director economic, denumitã în continuare Furnizor si 

ASOCIATIA DE LOCATARI /PROPRIETARI_________________________________ cu sediul în 
localitatea Tulcea, str.____________________ nr. ___ bl. ___ sc. __ ap. __ judet Tulcea, cod fiscal __________, cont 
nr. ____________ deschis la_____________________ reprezentatã de ___________________ având functia de 
presedinte si de ______________________ având functia de administrator, denumitã în continuare Utilizator. 

 
    CAP. 2 
    Obiectul contractului 
    ART. 2 
    (1) Obiectul prezentului contract il reprezinta furnizarea energiei termice pentru incalzire si pentru apa calda de 
consum, in conditiile prevazute in acesta. 
    (2) Prezentul contract stabileste raporturile juridice dintre furnizor si utilizator cu privire la furnizarea, utilizarea, 
facturarea si plata energiei termice. 
    (3) Raporturile dintre furnizor si utilizator se stabilesc la punctul de delimitare intre reteaua interioara a utilizatorului 
aflata pe proprietatea acestuia si reteaua publica. 
    (4) Responsabilitatile privind intretinerea si repararea retelei interioare sunt in sarcina utilizatorului chiar daca 
contorul de bransament este montat in alt punct decat punctul de delimitare/separare. Elementele de identificare ale 
punctului de delimitare/separare sunt prevazute in anexa nr. 1. 



    (5) Parametrii de calitate trebuie asigurati in punctul de delimitare/separare. 
    (6) Prestarea altor activitati conexe serviciului dincolo de punctul de delimitare va face obiectul altor contracte de 
prestari de servicii. Prevederile unor astfel de contracte nu pot prevala, fata de prevederile prezentului contact. 
    ART. 3 
    Prezentul contract s-a incheiat pentru suprafata utila, numarul de persoane conform anexei nr. 2. 
    ART. 4 
    In anexa nr. 3 sunt mentionate standardele, normativele si conditiile de calitate privind furnizarea energiei termice 
valabile la data semnarii prezentului contract. 
    ART. 5 
    (1) Prezentul contract se incheie pe durata nedeterminata. 
    (2) Rezilierea prezentului contract se poate face la cererea utilizatorului, cu un preaviz de 30 de zile calendaristice si 
numai dupa achitarea la zi a tuturor debitelor datorate catre furnizor. 
 
    CAP. 3 
    Drepturile si obligatiile furnizorului 
    ART. 6 
    Furnizorul are urmatoarele drepturi: 
    1. sa factureze si sa incaseze lunar contravaloarea cantitatilor de energie termica furnizate, stabilite in conformitate cu 
metodologia de calcul aprobata de autoritatea de reglementare competenta, la tarifele aprobate de autoritatea 
administratiei publice locale; 
    2. sa aplice penalitati egale cu nivelul dobanzii datorate pentru neplata la termen a obligatiilor bugetare, in cazul 
neachitarii facturilor la termen; 
    3. sa initieze modificarea si completarea prezentului contract sau a anexelor la acesta prin acte aditionale, conform 
modificarilor stabilite de autoritatea de reglementare competenta; 
    4. sa aiba acces la instalatiile de utilizare a energiei termice de pe proprietatea utilizatorului, pentru verificarea 
respectarii prevederilor contractuale, a functionarii, integritatii sau pentru debransare, in caz de pericol de avarie sau 
neplata, precum si la contor, daca se afla pe proprietatea utilizatorului, in vederea citirii, verificarii metrologice sau 
integritatii acestuia. Accesul se va efectua in prezenta delegatului imputernicit al utilizatorului; 
    5. sa stabileasca conditiile tehnice de bransare sau de debransare a utilizatorului de la instalatiile aflate in 
administrarea sa, cu respectarea normativelor tehnice in vigoare si a reglementarilor elaborate de autoritatea de 
reglementare competenta; 
    6. sa desfiinteze bransamentele sau racordurile realizate fara obtinerea avizelor legale si sa sesizeze autoritatile 
competente in cazurile de consum fraudulos sau de distrugeri ori degradari ale componentelor sistemului de alimentare 
centralizata cu energie termica - SACET; 
    7. sa aiba acces, in conditiile legii, la instalatiile interioare ale utilizatorului de energie termica ori de cate ori este 
necesara interventia la acestea pentru asigurarea functionarii normale a intregii instalatii; 
    8. sa stabileasca lucrari de revizii, reparatii si de intretinere planificate la retelele si la instalatiile apartinand SACET. 
    9. sa intrerupa, total sau partial, furnizarea energiei termice pe durata necesara executarii lucrarilor de intretinere si de 
reparatii programate, cu anuntarea in prealabil a utilizatorului; 
    10. sa suspende sau sa limiteze furnizarea agentului termic, fara plata vreunei penalizari, cu un preaviz de 5 zile: 
    a) in cazul depasirii termenului legal pentru achitarea facturilor stabilite potrivit prezentului contract; 
    b) in cazul neachitarii contravalorii daunelor, stabilite printr-o hotarare judecatoreasca definitiva si irevocabila, 
provocate de distrugerea sau deteriorarea unor constructii ori instalatii aferente infrastructurii SACET; 
    c) in cazul impiedicarii in orice fel a delegatului imputernicit al furnizorului de a controla instalatiile de utilizare, de a 
monta, de a verifica, de a inlocui sau de a citi aparatele de masurare-inregistrare ori de a remedia defectiunile la 
instalatiile administrate de furnizor, indiferent daca acestea se afla pe proprietatea utilizatorului sau pe domeniul public; 
    d) in cazul bransarii fara acordul furnizorului la retele publice sau la instalatiile altui utilizator ori schimbarii, fara 
acordul furnizorului, in cadrul unor lucrari de reparatii capitale, reconstruiri, modificari, modernizari sau extinderi, a 
caracteristicilor tehnice si/sau a parametrilor instalatiilor de utilizare; 
    e) in cazul in care utilizatorul nu remediaza defectiunile la instalatiile interioare si prin aceasta prejudiciaza 
alimentarea cu energie termica a altor utilizatori; 
    f) in cazul in care se constata diferente, semnificativ mai mari decat cele datorate erorilor de masura, intre cantitatea 
de agent termic pentru incalzire intrata si cea iesita in/din instalatiile utilizatorului; 
    g) la cererea utilizatorului; 
    11. sa asigure o temperatura de 12 grade C in spatiile cu destinatie de locuinta in cazul limitarii furnizarii agentului 
termic de incalzire pentru neplata; 
    12. sa suspende prezentul contract in situatiile in care timp de 3 luni de la data aplicarii masurii de limitare a furnizarii 
prevazute la pct. 10 lit. a), c), d) si f) nu a fost inlaturata cauza pentru care s-a procedat la limitarea furnizarii; 



    13. sa limiteze sau sa intrerupa furnizarea agentului termic, dar nu mai mult de 24 de ore, in urmatoarele conditii: 
    a) cand este periclitata viata sau sanatatea oamenilor ori integritatea bunurilor materiale; 
    b) pentru prevenirea, limitarea extinderii sau remedierea avariilor in SACET; 
    c) pentru executarea unor manevre si lucrari care nu se pot efectua fara intreruperi; 
    14. in cazul in care interventiile furnizorului prevazute la pct. 13 depasesc 24 de ore, acestea se pot efectua in 
maximum 72 de ore, cu plata penalizarilor prevazute in prezentul contract, cu aducerea la cunostinta utilizatorului. 
    ART. 7 
    Furnizorul are urmatoarele obligatii: 
    1. sa respecte prevederile reglementarilor in vigoare si angajamentele asumate prin prezentul contract; 
    2. sa incheie act aditional la prezentul contract ori de cate ori apar modificari; 
    3. sa asigure continuitatea serviciului de furnizare a energiei termice la parametrii fizici si calitativi prevazuti in 
prezentul contract si de legislatia in vigoare; 
    4. sa aduca la cunostinta utilizatorului, cu cel putin 10 zile inainte, prin mass-media si prin afisare la utilizator, orice 
intrerupere in furnizarea energiei termice, in cazul unor lucrari de modernizare, retehnologizare, reparatii si intretinere 
planificate stabilite prin programele anuale convenite cu autoritatile administratiei publice locale, care impun 
intreruperea furnizarii energiei termice; 
    5. sa opreasca alimentarea instalatiilor aflate in subsolurile tehnice ale utilizatorului in cazul producerii unei avarii sau 
pentru prevenirea acesteia, astfel incat sa se limiteze, respectiv sa se elimine consecintele evenimentului; 
    6. sa efectueze aerisirea instalatiilor interioare apartinand utilizatorilor de tip urban ori de cate ori acestea sunt golite 
de catre furnizor sau din cauza acestuia; 
    7. sa furnizeze apa calda de consum asigurand la punctul de separare: 
    a) conditiile de potabilitate a apei calde de consum care este furnizata prin reteaua de distributie pe care o 
exploateaza; 
    b) o temperatura cuprinsa in intervalul 55 - 60 grade C; 
    c) presiunea de serviciu si debitul minim necesar; 
    8. sa respecte regimul chimic al apei din reteaua de furnizare a agentului termic, efectuand periodic masuratori ale 
indicilor chimici; 
    9. sa asigure temperatura agentului termic pentru incalzire la punctul de separare, care sa asigure confortul termic 
normal in spatiile cu destinatie de locuinta ale utilizatorului/consumatorului; 
    10. sa factureze cantitatile de energie termica numai in conformitate cu metodologia de calcul aprobata de autoritatea 
de reglementare competenta, pe baza preturilor si a cantitatilor de energie termica furnizata; 
    11. sa evacueze, pe cheltuiala sa, apa patrunsa in curti, case, subsoluri din cauza defectiunilor la SACET; evacuarea 
apei nu exonereaza furnizorul de plata unor despagubiri stabilite in conditiile legii; 
    12. sa exploateze, sa intretina, sa repare si sa verifice contoarele de energie termica instalate la bransament. 
Verificarea periodica se face conform dispozitiilor de metrologie in vigoare si se suporta de catre furnizor. Contoarele 
instalate la bransament, defecte sau suspecte de inregistrari eronate, se demonteaza de furnizor si se supun verificarii 
intr-un laborator metrologic autorizat. In cazul in care verificarea se face la cererea utilizatorului, in interiorul 
termenului de valabilitate a verificarii metrologice, atunci cheltuielile de verificare, demontare si montare vor fi 
suportate astfel: de catre furnizor, daca sesizarea a fost intemeiata; de catre utilizator, daca sesizarea s-a dovedit a fi 
neintemeiata; 
    13. sa scoata din instalatie contorul de energie termica numai in cazul in care acesta este inlocuit cu altul cu aceeasi 
clasa de precizie sau cu clasa de precizie superioara. Se excepteaza cazurile in care una ori mai multe componente ale 
contorului au fost deteriorate din culpa utilizatorului sau au avut loc interventii neautorizate asupra acestuia, fapt ce a 
condus la deteriorarea sigiliilor; 
    14. sa utilizeze numai sigilii personalizate de unica folosinta, cu serie diferita de la un sigiliu la altul; 
    15. sa aduca la cunostinta utilizatorului modificarile de tarif si alte informatii referitoare la facturare, prin adresa 
atasata facturii; 
    16. sa ia masurile necesare pentru remedierea deficientelor constatate in cazul in care cu ocazia citirii se constata 
deteriorarea contorului de energie termica sau inundarea incintei in care este montat acesta, din culpa sa. In cazul in care 
inundarea incintei se datoreaza culpei utilizatorului, trebuie sa solicite acestuia remedierea defectiunilor la reteaua sa 
interioara; 
    17. sa ia masuri pentru remedierea defectiunilor si deranjamentelor survenite la instalatiile de distributie sau la 
bransament; 
    18. sa nu deterioreze bunurile utilizatorului si sa aduca partile din constructii legal executate, care apartin 
utilizatorului, la starea lor initiala, daca au fost deteriorate din vina sa; 
    19. sa inceapa si sa intrerupa furnizarea energiei termice la data de 1 noiembrie, respectiv conform Hotararii 
Consiliului Local  



    20. sa acorde despagubiri pentru daunele provocate de intreruperi in alimentare ce au survenit din vina sa, conform 
prevederilor legale in vigoare; 
    21. sa furnizeze utilizatorului informatii privind istoricul consumului si eventualele penalitati platite de acesta; 
    22. sa plateasca daunele provocate utilizatorului din culpa sa, in special daca: 
    a) nu incepe furnizarea energiei termice la termenul contractat sau nu livreaza energia termica in conditiile stabilite in 
prezentul contract; 
    b) nu anunta utilizatorul din timp cu privire la limitarile sau la intreruperile programate; 
    c) dupa sistarea furnizarii energiei termice ceruta de utilizatorul de energie termica, nu reia furnizarea in primele 3 
zile lucratoare de la primirea, in scris, a notificarii privind incetarea motivului sistarii; 
    d) nu respecta parametrii de calitate prevazuti in prezentul contract si in actele normative in vigoare pentru energia 
termica furnizata; 
    e) dupa intreruperea furnizarii energiei termice nu reia furnizarea acesteia in maximum 3 zile lucratoare de la 
indeplinirea conditiilor de reluare a furnizarii; 
    23. sa inregistreze toate reclamatiile si sesizarile utilizatorului la un centru unic de relatii cu utilizatorii si sa ia 
masurile care se impun in vederea rezolvarii acestora, in termenul prevazut de lege; 
    24. A. La fiecare citire a contoarelor de energie termica pentru incalzire si pentru apa calda de consum, cu exceptia 
cazurilor cand citirea se face de la distanta, sa lase o instiintare scrisa din care sa reiasa: 
    a) data si ora citirii; 
    b) indexul contoarelor; 
    c) numele si prenumele cititorului; 
    d) cauza care a dus la imposibilitatea citirii. 
    B. In cazul in care citirea nu s-a putut efectua din cauza inundarii incintei in care se afla contorul din culpa 
furnizorului, acesta are obligatia ca pana la data-limita de emitere a facturii: 
    a) sa verifice cauza inundarii si sa goleasca incinta de apa; 
    b) sa citeasca contoarele de energie termica; 
    c) sa remedieze defectiunea care a facut posibila inundarea incintei; 
    d) sa emita factura pe baza citirii efectuate. 
    C. In cazul in care operatiile prevazute la pct. B conduc, din motive justificate, la emiterea facturii dupa data de 15 a 
lunii, se admite emiterea acesteia pe baza unui index estimat, fapt ce va fi mentionat in factura, regularizarea 
efectuandu-se in factura urmatoare. 
    D. In cazul in care se constata ca incinta in care sunt montate contoarele de energie termica este inundata din vina 
utilizatorului, consumul de energie termica se va calcula ca pentru utilizatorii necontorizati pana la remedierea 
defectiunilor. 
    25. sa notifice utilizatorul si sa solicite acordul acestuia in cazul in care datele personale sunt cedate catre terti. 
 
    CAP. 4 
    Drepturile si obligatiile utilizatorului 
    ART. 8 
    Utilizatorul are urmatoarele drepturi: 
    1. sa utilizeze liber si nediscriminatoriu serviciul public de alimentare cu energie termica in conditiile prevazute in 
prezentul contract; 
    2. sa conteste facturile cand constata diferente intre consumul facturat si inregistrat de contorul de bransament, in 
cazul facturarii unor servicii neefectuate, sau cand constata incalcarea prevederilor contractuale; 
    3. sa beneficieze de reducerea valorii facturii astfel: 
    a) cu contravaloarea cantitatii de caldura din apa calda de consum nelivrata, in cazul in care temperatura medie a 
acesteia, din luna de facturare, este mai mica de 50 grade C. Furnizorul are obligatia sa comunice utilizatorului, la 
cererea acestuia, temperatura medie lunara a apei reci intrate in statia termica; 
    b) cu contravaloarea energiei termice nelivrate pe perioada in care s-a depasit limita de timp comunicata pentru 
oprirea furnizarii energiei termice sau in cazul prelungirii timpului de interventie conform prevederilor art. 6 pct. 14; 
    4. sa primeasca raspuns, in termen de maximum 30 de zile calendaristice, la sesizarile adresate furnizorului cu privire 
la neindeplinirea unor obligatii contractuale; 
    5. sa racordeze, in conditiile legii si cu acordul scris al furnizorului, alti consumatori pentru alimentarea acestora cu 
energie termica; 
    6. sa solicite furnizorului remedierea defectiunilor si deranjamentelor survenite la instalatiile de distributie sau la 
bransament; 
    7. sa solicite in scris verificarea contoarelor instalate pe bransamentul propriu, defecte sau suspecte de inregistrari 
eronate, in conditiile art. 7 pct. 14; 
    8. sa renunte, in conditiile legii, la serviciile contractate; 



    9. sa se adreseze, individual sau colectiv, autoritatilor administratiei publice locale sau centrale ori instantelor 
judecatoresti, in vederea prevenirii sau repararii unui prejudiciu direct sau indirect. 
  10. Sa refuze prelucrarea datelor personale in scop de marketing sau de cedare a acestora catre terti. 
 
    ART. 9 
    Utilizatorul are urmatoarele obligatii: 
    1. sa achite, in termenele stabilite, contravaloarea energiei termice furnizate; 
    2. sa achite contravaloarea cantitatii de apa inregistrate de contorul de energie termica, precum si contravaloarea 
serviciului de canalizare aferent, conform facturii emise de furnizorul serviciului de alimentare cu apa si de canalizare, 
in conditiile de plata stabilite in contractul de furnizare a apei, incheiat cu acesta; 
    3. sa asigure accesul utilajelor furnizorului, necesare desfasurarii activitatii specifice serviciului, in spatiile ori 
suprafetele de teren detinute cu orice titlu, pe trotuarele si aleile din jurul imobilelor, indiferent de titularul dreptului de 
proprietate sau de administrare; 
    4. sa permita accesul furnizorului la instalatiile de utilizare a energiei termice aflate in folosinta sau pe proprietatea sa, 
pentru verificarea functionarii si integritatii acestora ori pentru debransarea/deconectarea instalatiilor in caz de neplata 
sau de avarie; 
    5. sa asigure integritatea sistemelor de masurare, accesul furnizorului in vederea efectuarii citirilor, verificarilor, 
precum si pentru operatiile de intretinere si de interventii in cazul in care caminul de bransament si/sau contoarele de 
energie termica se afla pe proprietatea utilizatorului; 
    6. sa nu execute manevre la robinetul/vana montata in amonte de contor. Izolarea instalatiei interioare se va face prin 
manevrarea robinetului/vanei de dupa contor; 
    7. sa nu utilizeze sub nicio forma apa din instalatia de incalzire. Sustragerea de apa din circuitul de incalzire 
constituie infractiunea de furt si se pedepseste conform Codului penal; 
    8. sa ia masuri pentru prevenirea inundarii subsolurilor, prin montarea de clapete de retinere sau vane pe coloanele de 
scurgere din subsol; 
    9. sa aduca la cunostinta furnizorului, in termen de 15 zile lucratoare, orice modificare a datelor sale de identificare, a 
datelor cuprinse in anexa nr. 2 si a datelor de identificare a imobilului la care sunt prestate serviciile contractate, precum 
si a adresei la care furnizorul urmeaza sa trimita facturile; 
    10. sa exploateze si sa intretina instalatiile proprii pentru asigurarea utilizarii eficiente a energiei termice si sa asigure 
subsolurile curate si iluminate; 
    11. sa suporte contravaloarea apei de adaos in cazul pierderilor aparute din culpa sa sau in cazul golirii instalatiilor 
interioare, conform tarifelor aprobate de autoritatea administratiei publice locale; 
    12. sa solicite rezilierea prezentului contract si incetarea furnizarii serviciului in termen de 15 zile de la instrainarea 
imobilului; 
    13. sa nu construiasca sau sa nu amplaseze obiective in zona de protectie ori la o distanta mai mica decat cea de 
siguranta fata de constructiile si instalatiile furnizorului si sa desfiinteze constructiile si obiectivele construite sau 
amplasate in aceste conditii; 
    14. sa aduca la cunostinta furnizorului denumirea operatorului economic cu care utilizatorul are contract pentru 
repartizarea costurilor pe baza repartitoarelor de costuri; 
    15. sa aduca la cunostinta furnizorului orice modificare a suprafetei echivalente termic a corpurilor de incalzire din 
spatiile comune si din cele cu alta destinatie decat cea de locuinta; 
    16. sa nu modifice instalatiile de utilizare interioare aferente unui condominiu decat in conditiile legii. 
 
    CAP. 5 
    Stabilirea cantitatii de energie termica furnizate 
    ART. 10 
    (1) Determinarea cantitatii de energie termica se face prin masurare directa cu ajutorul sistemelor de masurare-
inregistrare a cantitatilor de energie termica furnizate, montate pe bransamentul care deserveste fiecare utilizator 
individual sau colectiv, in punctul de delimitare a instalatiilor. 
    (2) In cazul in care la bransament nu au fost montate contoare de energie termica, determinarea cantitatilor de energie 
furnizate se face prin metode indirecte, bazate pe masuratori si calcule pe baza metodologiei prevazute la art. 7 pct. 12. 
    ART. 11 
    (1) Lunar, pana cel tarziu la data de 3 a lunii, furnizorul va stabili cantitatea de energie termica consumata prin citirea 
contoarelor de energie termica pentru incalzire si apa calda de consum sau, in cazul in care condominiul nu este 
contorizat, conform prevederilor art. 10 alin. (2). 
    (2) Tot pana la aceeasi data, furnizorul va transmite utilizatorului sau operatorului economic cu care utilizatorul are 
contract pentru repartizarea costurilor pentru incalzire consumul de energie termica pentru incalzire, iar utilizatorului 



consumul de energie termica pentru apa calda de consum, in vederea repartizarii acestuia pe proprietarii spatiilor cu 
destinatie de locuinta sau cu alta destinatie. 
    (3) Pana la data de 5 a fiecarei luni, utilizatorul, respectiv operatorul economic specificat la alin. (2), transmite 
furnizorului situatia centralizatoare cuprinzand consumurile pentru incalzire defalcate pe beneficiarii de ajutor pentru 
incalzirea locuintei. 
    (4) Pe baza situatiei centralizatoare prevazute la alin. (3), pana la data de 10 a fiecarei luni, furnizorul calculeaza 
cuantumul ajutorului pentru incalzirea locuintei, in conformitate cu prevederile legale. 
    (5) Factura va cuprinde energia termica pentru incalzire, energia termica inglobata in apa calda de consum, ajutorul 
pentru incalzirea locuintei calculat potrivit prevederilor legale in vigoare si suma de plata calculata ca diferenta intre 
valoarea consumului si ajutorul pentru incalzirea locuintei. 
    (6) Utilizatorul are obligatia de a evidentia lunar ajutorul pentru incalzirea locuintei cu energie termica in lista cu 
cheltuielile de intretinere. 
    ART. 12 
    In acele condominii in care sunt montate repartitoare de costuri, cantitatea de energie termica aferenta consumului 
propriu pentru incalzirea spatiilor cu alta destinatie decat cea de locuinta, in care nu sunt montate repartitoare de costuri, 
este proportionala cu suprafata echivalenta termic a corpurilor de incalzire existente in aceste spatii, majorata cu 30%. 
    ART. 13 
    La schimbarea contorului in vederea repararii sau verificarii metrologice periodice, furnizorul are obligatia de a 
anunta utilizatorul despre operatia respectiva cu cel putin 24 de ore inainte de ora la care este programata actiunea si va 
completa un document in care sunt trecute cel putin: 
    a) datele de identificare ale furnizorului; 
    b) datele de identificare ale utilizatorului; 
    c) datele de identificare ale contorului existent; 
    d) datele de identificare ale sigiliului existent; 
    e) indexul inregistrat; 
    f) datele de identificare ale contorului ce se monteaza; 
    g) seria sigiliului personalizat de unica folosinta; 
    h) indexul de pornire. 
 
    CAP. 6 
    Tarife, facturare si modalitati de plata 
    ART. 14 
    (1) Furnizorul va practica preturile aprobate potrivit prevederilor legale in vigoare, consemnate in anexa la prezentul 
contract. 
    (2) Modificarea preturilor si tarifelor va fi adusa la cunostinta utilizatorului in scris, cu minimum 15 zile inaintea 
inceperii perioadei de facturare la noul pret. 
    ART. 15 
    (1) Facturarea se face lunar, iar tipul de factura emisa este colectiva. 
    (2) Modul de facturare si de plata a contravalorii energiei termice consumate pentru incalzire este : facturarea si plata 
lunara pe baza consumului efectiv. 
    ART. 16 
    Factura va cuprinde, pe langa datele specificate la art. 11 alin. (5), si elementele de identificare ale fiecarui punct de 
consum, pretul/tariful aplicat, inclusiv baza legala. 
    ART. 17 
    (1) Factura pentru furnizarea energiei termice se emite cel mai tarziu pana la data de 15 a lunii urmatoare celei in care 
prestatia a fost efectuata. Utilizatorii sunt obligati sa achite facturile reprezentand contravaloarea serviciului de care au 
beneficiat, in termenul de scadenta de 15 zile lucratoare de la data emiterii facturilor; data emiterii facturii si termenul 
de scadenta se inscriu pe factura. 
    (2) Neachitarea de catre utilizator a facturii emise de furnizor in termen de 30 zile de la data scadentei sau a sumelor 
rezultate din regularizare la termenele prevazute atrage penalitati de intarziere, dupa cum urmeaza: 
    a) penalitati egale cu nivelul dobanzii datorate pentru neplata la termen a obligatiilor bugetare, stabilite conform 
reglementarilor legale in vigoare; 
    b) penalitatile datorate incepand cu prima zi dupa data scadentei; 
    c) valoarea totala a penalitatilor nu poate depasi cuantumul debitului si se constituie venit al furnizorului. 
 
    ART. 18 
    Facturile si documentele de plata se transmit de furnizor la adresa: .......................................................... 
    ART. 19 



    Utilizatorul poate efectua plata serviciilor prestate prin urmatoarele modalitati: 
    a) in numerar la casieria furnizorului; 
    b) cu fila cec; 
    c) cu ordin de plata; 
    ART. 20 
    (1) In cazul in care pe documentul de plata nu se mentioneaza obiectul platii, se considera achitate facturile in ordine 
cronologica. 
    (2) In functie de modalitatea de plata, aceasta se considera efectuata, dupa caz, la una dintre urmatoarele date: 
    a) data certificarii platii de catre unitatea bancara a utilizatorului, pentru ordinele de plata; 
    b) data certificata de furnizor, pentru filele cec sau celelalte instrumente de plata legale; 
    c) data inscrisa pe chitanta emisa de casieria furnizorului. 
    ART. 21 
    In cazul in care se constata ca utilizatorul/consumatorul la care anterior a fost sistata furnizarea energiei termice a 
beneficiat de acest serviciu, se va proceda la facturarea acestuia incepand cu data sistarii serviciului. 
 
    CAP. 7 
    Raspunderea contractuala 
    ART. 22 
    Pentru neexecutarea in tot sau in parte a obligatiilor contractuale prevazute in prezentul contract partile raspund 
conform prevederilor legale. 
    ART. 23 
    Furnizorul raspunde de parametrii cantitativi si calitativi ai apei calde de consum furnizate, precum si de respectarea 
normativelor tehnice si comerciale in vigoare. 
    ART. 24 
    Refuzul total sau partial al utilizatorului/consumatorului de a plati o factura emisa de furnizor va fi comunicat 
acestuia prin adresa scrisa, care va contine si motivul refuzului, in termen de 10 zile de la data primirii facturii. 
Reclamatiile ulterioare efectuarii platii facturilor se conciliaza intre parti in termen de 10 zile lucratoare de la data 
formularii scrise a pretentiilor de catre utilizator. In cazul in care, ca urmare a unor recalculari conciliate intre parti, se 
reduce nivelul consumului facturat, nu se percep penalitati. 
    ART. 25 
    Furnizorul este obligat sa plateasca despagubiri in cazul deteriorarii instalatiilor interioare apartinand utilizatorului 
sau al imbolnavirii utilizatorilor colectivi ori individuali, in situatia in care au aparut presiuni in punctul de delimitare 
mai mari decat cele admise de normele tehnice in vigoare, nu a fost respectat regimul chimic al agentului termic de 
incalzire, calitatea apei calde de consum nu corespunde conditiilor de potabilitate etc. Plata despagubirilor se face in 
termen de maximum 30 de zile de la data producerii sau constatarii deteriorarii pe baza expertizei efectuate de un expert 
autorizat angajat de furnizor si agreat de utilizator. In cazul in care in urma expertizei se constata ca furnizorul nu este in 
culpa, plata expertizei va fi suportata de utilizator. 
    ART. 26 
    In cazul nerespectarii prevederilor art. 7 pct. 13, 14 si 20, furnizorul va fi obligat la plata de despagubiri care sa 
acopere prejudiciul creat. 
 
    CAP. 8 
    Forta majora 
    ART. 27 
    In cazul aparitiei unor situatii de forta majora, partea care o invoca este exonerata de raspundere in conditiile legii. 
 
 
 
    ART. 28 
    (1) Niciuna dintre partile contractante nu raspunde de neexecutarea in termen sau/si de executarea in mod 
necorespunzator, total ori partial, a oricarei obligatii care ii revine in baza prezentului contract, daca neexecutarea sau 
executarea necorespunzatoare a obligatiei respective a fost cauzata de forta majora. 
    (2) Partea care invoca forta majora este obligata sa notifice celeilalte parti, in termen de 48 de ore, despre producerea 
evenimentului, apreciind perioada in care urmarile ei inceteaza, cu confirmarea autoritatilor competente de la locul 
producerii evenimentului ce constituie forta majora, si sa ia toate masurile posibile in vederea limitarii consecintelor lui. 
 
    CAP. 9 
    Litigii 



    ART. 29 
    Partile convin ca toate neintelegerile privind validitatea prezentului contract sau rezultate din interpretarea, executarea 
ori incetarea acestuia sa fie rezolvate pe cale amiabila de reprezentantii lor. 
    ART. 30 
    In cazul in care nu este posibila rezolvarea litigiilor pe cale amiabila, partile se vor adresa instantelor judecatoresti 
competente. 
 
    CAP. 10 
    Dispozitii finale 
 
    ART. 31 
    In toate problemele care nu sunt prevazute in prezentul contract partile se supun prevederilor legislatiei specifice in 
vigoare, ale Codului civil, Codului comercial si ale altor acte normative incidente. 
    ART. 32 
    Corespondenta adresata furnizorului de catre utilizator/consumator va contine in mod obligatoriu: denumirea/numele 
si prenumele, calitatea, adresa, semnatura persoanei autorizate si, dupa caz, stampila utilizatorului. 
    ART. 33 
    Prezentul contract se poate modifica prin acte aditionale conform prevederilor art. 6 pct. 3 si art. 7 pct. 4. 
    ART. 34 
    Anexele nr. 1 - 3 fac parte integranta din prezentul contract. 
    ART. 35 
    Prezentul contract a fost incheiat in doua exemplare, cate unul pentru fiecare parte, si intra in vigoare la data de 
..................... . 
 

FURNIZOR,        UTILIZATOR, 
  Director general                                                                                            Presedinte 
ing. Bîscă Nicuşor Liviu 
 
 
 
 Director tehnic                                                                                           Administrator 
Sing.Stavar Gheorghe 
 
 
 
Director economic 
Ec.Pancencu Traian 
 
 
 
     Oficiul juridic 
Jr.Andrei Camelia 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



    ANEXA 1 
    la contract 
 
                                DELIMITAREA 
            instalatiilor de alimentare cu energie termica 
 
    Denumirea utilizatorului:_________________________________ 
    Adresele la care se furnizeaza serviciul de alimentare cu energie termica este: 

Nr 
crt 

adresa Nr.
Crt

adresa 

1  16  
2  17  
3  18  
4  19  
5  20  
6  21  
7  22  
8  23  
9  24  
10  25  
11  26  
12  27  
13  28  
14  29  
15  30  

 
    A. Alimentarea cu energie termica se face din:_________________________________________________ 
    B. Punctul/Punctele de delimitare este/sunt amplasat/amplasate la nivel de bransament 
    C. Caracteristicile contoarelor de energie termica pentru incalzire si apa calda de consum de bransament 
sunt: 
Tip contor SONTEX…….. diametru nominal…………….debit mc/h……................. 
 
    D. Schema de principiu a conductelor si armaturilor in amonte si in aval de punctul de delimitare este 
conform schitei care poate fi consultata la sediul S.C. ENERGOTERM S.A. 
 
 

FURNIZOR,        UTILIZATOR, 
  Director general                                                                                            Presedinte 
ing. Bîscă Nicuşor Liviu 
 
 Director tehnic                                                                                           Administrator 
Sing.Stavar Gheorghe 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



    ANEXA 2 
    la contract 
 
                                   SITUATIA 
                    persoanelor si suprafetei utile a spatiilor cu destinatie de locuinta 
 

Nr. 
Crt.

Adresa punctului  
de consum 

Numar de  
persoane 

Suprafata 
utila 

Nr.
crt

Adresa punctului 
de consum 

Numar de 
persoane 

Suprafata 
utila 

1    19    
2    20    
3    21    
4    22    
5    23    
6    24    
7    25    
8    26    
9    27    
10    28    
11    29    
12    30    
13    31    
14    32    
15    33    
16    34    
17    35    
18    36    

 
 

 
    Situatia se intocmeste pe baza inventarului transmis de utilizator, cu exceptia datelor referitoare la 
proprietarii spatiilor cu alta destinatie decat cea de locuinta cu care furnizorul are contract direct. 
 
 

FURNIZOR,        UTILIZATOR, 
  Director general                                                                                            Presedinte 
ing. Bîscă Nicuşor Liviu 
 
 Director tehnic                                                                                           Administrator 
Sing.Stavar Gheorghe 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



    ANEXA 3 
    la contract 
 
                                   CONDITII 
                    de calitate si legislatia aplicabila 
 
    Presiunea apei calde de consum asigurata la ultimul nivel al condominiului este de 2 bari . 
    Debitul de apa calda de consum minim asigurat este de 0,1 l/s si de 0,25 mc/zi. 
    Presiunea minima a agentului termic la bransament este de 2 bari. 
    Diferenta de presiune intre tur si retur este de 0,2 bari. 
    Presiunea si temperatura nominala ale agentului termic livrat sunt 2-3 bari/45-50 grade C minim; 60-70 
grade maxim. 
 
    Legislatia si normele tehnice aplicabile serviciului de furnizare a energiei termice pentru care se incheie 
contractul sunt: 

  
Nr. 
Crt.

Numarul actului normativ Denumirea actului normativ 

1 Legea nr.325/2006 Legea serviciului public de alimentare cu energie termică 
2 Legea nr.51/2006 Legea serviciilor comunitare de utilităţi publice 
3 Ordin ANRSC nr.483/2008 privind aprobarea Contractului-cadru de furnizare a energiei  

termice 
4 OG.nr.5/2003 privind acordarea de ajutoare pentru încălzirea locuinţei, 

 precum şi a unor facilităţi populaţiei pentru plata energiei  
termice, cu modificarile si completarile  
ulterioare 

5 Hotararea Consiliului 
 Local Tulcea  
nr.257/2006 de avizare 

Procedura de stabilire si facturare a consumurilor de energie  
termica pentru consumatorii finali 

 
 

FURNIZOR,        UTILIZATOR, 
  Director general                                                                                            Presedinte 
ing. Bîscă Nicuşor Liviu 
 
 Director tehnic                                                                                           Administrator 
Sing.Stavar Gheorghe 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
CONTRACT DE FURNIZARE A ENERGIEI TERMICE 

 
Nr. _________ din data ___________ 

 
    CAP. 1 
    Partile contractante 
 
    ART. 1 

Art.1 S.C ENERGOTERM S.A. cu sediul în localitatea Tulcea, str.Isaccei nr.73, judet Tulcea,cod unic de 
inregistrare RO17747931, cont escrow nr. RO14BRDE370SV8762263700 deschis la B.R.D. sucursala Tulcea, 
reprezentatã de ing. Bîscă Nicuşor Liviu având functia de director general si de ec.Pancencu Traian având functia de 
director economic, denumitã în continuare Furnizor si 

______________________________________________________ cu sediul în localitatea Tulcea, 
str.____________________ nr. ___ bl. ___ sc. __ ap. __ judet Tulcea înmatriculatã la Registrul Comertului cu 
nr.________________ cod unic de înregistrare ______________ cont nr. ______________________ deschis 
la_____________________ reprezentatã de _______________________ având functia 
de_________________________ si de _________________________ având functia de _______________denumitã în 
continuare Utilizator. 

 
    CAP. 2 
    Obiectul contractului 
    ART. 2 
    (1) Obiectul prezentului contract il reprezinta furnizarea energiei termice pentru incalzire si pentru apa calda de 
consum, in conditiile prevazute in acesta. 
    (2) Prezentul contract stabileste raporturile juridice dintre furnizor si utilizator cu privire la furnizarea, utilizarea, 
facturarea si plata energiei termice. 
    (3) Raporturile dintre furnizor si utilizator se stabilesc la punctul de delimitare intre reteaua interioara a utilizatorului 
aflata pe proprietatea acestuia si reteaua publica. 
    (4) Responsabilitatile privind intretinerea si repararea retelei interioare sunt in sarcina utilizatorului chiar daca 
contorul de bransament este montat in alt punct decat punctul de delimitare/separare. Elementele de identificare ale 
punctului de delimitare/separare sunt prevazute in anexa nr. 1. 
    (5) Parametrii de calitate trebuie asigurati in punctul de delimitare/separare. 
    (6) Prestarea altor activitati conexe serviciului dincolo de punctul de delimitare va face obiectul altor contracte de 
prestari de servicii. Prevederile unor astfel de contracte nu pot prevala, fata de prevederile prezentului contact. 
    ART. 3 
    Prezentul contract s-a incheiat pentru suprafata utila de______mp si pentru un numar de persoane de_____. 
    ART. 4 
    In anexa nr. 2 sunt mentionate standardele, normativele si conditiile de calitate privind furnizarea energiei termice 
valabile la data semnarii prezentului contract. 
    ART. 5 
    (1) Prezentul contract se incheie pe durata nedeterminata. 
    (2) Rezilierea prezentului contract se poate face la cererea utilizatorului, cu un preaviz de 30 de zile calendaristice si 
numai dupa achitarea la zi a tuturor debitelor datorate catre furnizor. 
 
    CAP. 3 
    Drepturile si obligatiile furnizorului 
    ART. 6 
    Furnizorul are urmatoarele drepturi: 
    1. sa factureze si sa incaseze lunar contravaloarea cantitatilor de energie termica furnizate, stabilite in conformitate cu 
metodologia de calcul aprobata de autoritatea de reglementare competenta, la tarifele aprobate de autoritatea 
administratiei publice locale; 
    2. sa aplice penalitati egale cu nivelul dobanzii datorate pentru neplata la termen a obligatiilor bugetare, in cazul 
neachitarii facturilor la termen; 
    3. sa initieze modificarea si completarea prezentului contract sau a anexelor la acesta prin acte aditionale, conform 
modificarilor stabilite de autoritatea de reglementare competenta; 



    4. sa aiba acces la instalatiile de utilizare a energiei termice de pe proprietatea utilizatorului, pentru verificarea 
respectarii prevederilor contractuale, a functionarii, integritatii sau pentru debransare, in caz de pericol de avarie sau 
neplata, precum si la contor, daca se afla pe proprietatea utilizatorului, in vederea citirii, verificarii metrologice sau 
integritatii acestuia. Accesul se va efectua in prezenta delegatului imputernicit al utilizatorului; 
    5. sa stabileasca conditiile tehnice de bransare sau de debransare a utilizatorului de la instalatiile aflate in 
administrarea sa, cu respectarea normativelor tehnice in vigoare si a reglementarilor elaborate de autoritatea de 
reglementare competenta; 
    6. sa desfiinteze bransamentele sau racordurile realizate fara obtinerea avizelor legale si sa sesizeze autoritatile 
competente in cazurile de consum fraudulos sau de distrugeri ori degradari ale componentelor sistemului de alimentare 
centralizata cu energie termica - SACET; 
    7. sa aiba acces, in conditiile legii, la instalatiile interioare ale utilizatorului de energie termica ori de cate ori este 
necesara interventia la acestea pentru asigurarea functionarii normale a intregii instalatii; 
    8. sa stabileasca lucrari de revizii, reparatii si de intretinere planificate la retelele si la instalatiile apartinand SACET. 
    9. sa intrerupa, total sau partial, furnizarea energiei termice pe durata necesara executarii lucrarilor de intretinere si de 
reparatii programate, cu anuntarea in prealabil a utilizatorului; 
    10. sa suspende sau sa limiteze furnizarea agentului termic, fara plata vreunei penalizari, cu un preaviz de 5 zile: 
    a) in cazul depasirii termenului legal pentru achitarea facturilor stabilite potrivit prezentului contract; 
    b) in cazul neachitarii contravalorii daunelor, stabilite printr-o hotarare judecatoreasca definitiva si irevocabila, 
provocate de distrugerea sau deteriorarea unor constructii ori instalatii aferente infrastructurii SACET; 
    c) in cazul impiedicarii in orice fel a delegatului imputernicit al furnizorului de a controla instalatiile de utilizare, de a 
monta, de a verifica, de a inlocui sau de a citi aparatele de masurare-inregistrare ori de a remedia defectiunile la 
instalatiile administrate de furnizor, indiferent daca acestea se afla pe proprietatea utilizatorului sau pe domeniul public; 
    d) in cazul bransarii fara acordul furnizorului la retele publice sau la instalatiile altui utilizator ori schimbarii, fara 
acordul furnizorului, in cadrul unor lucrari de reparatii capitale, reconstruiri, modificari, modernizari sau extinderi, a 
caracteristicilor tehnice si/sau a parametrilor instalatiilor de utilizare; 
    e) in cazul in care utilizatorul nu remediaza defectiunile la instalatiile interioare si prin aceasta prejudiciaza 
alimentarea cu energie termica a altor utilizatori; 
    f) in cazul in care se constata diferente, semnificativ mai mari decat cele datorate erorilor de masura, intre cantitatea 
de agent termic pentru incalzire intrata si cea iesita in/din instalatiile utilizatorului; 
    g) la cererea utilizatorului; 
    11. sa asigure o temperatura de 12 grade C in spatiile cu destinatie de locuinta in cazul limitarii furnizarii agentului 
termic de incalzire pentru neplata; 
    12. sa suspende prezentul contract in situatiile in care timp de 3 luni de la data aplicarii masurii de limitare a furnizarii 
prevazute la pct. 10 lit. a), c), d) si f) nu a fost inlaturata cauza pentru care s-a procedat la limitarea furnizarii; 
    13. sa limiteze sau sa intrerupa furnizarea agentului termic, dar nu mai mult de 24 de ore, in urmatoarele conditii: 
    a) cand este periclitata viata sau sanatatea oamenilor ori integritatea bunurilor materiale; 
    b) pentru prevenirea, limitarea extinderii sau remedierea avariilor in SACET; 
    c) pentru executarea unor manevre si lucrari care nu se pot efectua fara intreruperi; 
    14. in cazul in care interventiile furnizorului prevazute la pct. 13 depasesc 24 de ore, acestea se pot efectua in 
maximum 72 de ore, cu plata penalizarilor prevazute in prezentul contract, cu aducerea la cunostinta utilizatorului. 
    ART. 7 
    Furnizorul are urmatoarele obligatii: 
    1. sa respecte prevederile reglementarilor in vigoare si angajamentele asumate prin prezentul contract; 
    2. sa incheie act aditional la prezentul contract ori de cate ori apar modificari; 
    3. sa asigure continuitatea serviciului de furnizare a energiei termice la parametrii fizici si calitativi prevazuti in 
prezentul contract si de legislatia in vigoare; 
    4. sa aduca la cunostinta utilizatorului, cu cel putin 10 zile inainte, prin mass-media si prin afisare la utilizator, orice 
intrerupere in furnizarea energiei termice, in cazul unor lucrari de modernizare, retehnologizare, reparatii si intretinere 
planificate stabilite prin programele anuale convenite cu autoritatile administratiei publice locale, care impun 
intreruperea furnizarii energiei termice; 
    5. sa opreasca alimentarea instalatiilor aflate in subsolurile tehnice ale utilizatorului in cazul producerii unei avarii sau 
pentru prevenirea acesteia, astfel incat sa se limiteze, respectiv sa se elimine consecintele evenimentului; 
    6. sa efectueze aerisirea instalatiilor interioare apartinand utilizatorilor de tip urban ori de cate ori acestea sunt golite 
de catre furnizor sau din cauza acestuia; 
    7. sa furnizeze apa calda de consum asigurand la punctul de separare: 
    a) conditiile de potabilitate a apei calde de consum care este furnizata prin reteaua de distributie pe care o 
exploateaza; 
    b) o temperatura cuprinsa in intervalul 55 - 60 grade C; 



    c) presiunea de serviciu si debitul minim necesar; 
    8. sa respecte regimul chimic al apei din reteaua de furnizare a agentului termic, efectuand periodic masuratori ale 
indicilor chimici; 
    9. sa asigure temperatura agentului termic pentru incalzire la punctul de separare, care sa asigure confortul termic 
normal in spatiile cu destinatie de locuinta ale utilizatorului/consumatorului; 
    10. sa factureze cantitatile de energie termica numai in conformitate cu metodologia de calcul aprobata de autoritatea 
de reglementare competenta, pe baza preturilor si a cantitatilor de energie termica furnizata; 
    11. sa evacueze, pe cheltuiala sa, apa patrunsa in curti, case, subsoluri din cauza defectiunilor la SACET; evacuarea 
apei nu exonereaza furnizorul de plata unor despagubiri stabilite in conditiile legii; 
    12. sa exploateze, sa intretina, sa repare si sa verifice contoarele de energie termica instalate la bransament. 
Verificarea periodica se face conform dispozitiilor de metrologie in vigoare si se suporta de catre furnizor. Contoarele 
instalate la bransament, defecte sau suspecte de inregistrari eronate, se demonteaza de furnizor si se supun verificarii 
intr-un laborator metrologic autorizat. In cazul in care verificarea se face la cererea utilizatorului, in interiorul 
termenului de valabilitate a verificarii metrologice, atunci cheltuielile de verificare, demontare si montare vor fi 
suportate astfel: de catre furnizor, daca sesizarea a fost intemeiata; de catre utilizator, daca sesizarea s-a dovedit a fi 
neintemeiata; 
    13. sa scoata din instalatie contorul de energie termica numai in cazul in care acesta este inlocuit cu altul cu aceeasi 
clasa de precizie sau cu clasa de precizie superioara. Se excepteaza cazurile in care una ori mai multe componente ale 
contorului au fost deteriorate din culpa utilizatorului sau au avut loc interventii neautorizate asupra acestuia, fapt ce a 
condus la deteriorarea sigiliilor; 
    14. sa utilizeze numai sigilii personalizate de unica folosinta, cu serie diferita de la un sigiliu la altul; 
    15. sa aduca la cunostinta utilizatorului modificarile de tarif si alte informatii referitoare la facturare, prin adresa 
atasata facturii; 
    16. sa ia masurile necesare pentru remedierea deficientelor constatate in cazul in care cu ocazia citirii se constata 
deteriorarea contorului de energie termica sau inundarea incintei in care este montat acesta, din culpa sa. In cazul in care 
inundarea incintei se datoreaza culpei utilizatorului, trebuie sa solicite acestuia remedierea defectiunilor la reteaua sa 
interioara; 
    17. sa ia masuri pentru remedierea defectiunilor si deranjamentelor survenite la instalatiile de distributie sau la 
bransament; 
    18. sa nu deterioreze bunurile utilizatorului si sa aduca partile din constructii legal executate, care apartin 
utilizatorului, la starea lor initiala, daca au fost deteriorate din vina sa; 
    19. sa inceapa si sa intrerupa furnizarea energiei termice la data de 1 noiembrie, respectiv conform Hotararii 
Consiliului Local  
    20. sa acorde despagubiri pentru daunele provocate de intreruperi in alimentare ce au survenit din vina sa, conform 
prevederilor legale in vigoare; 
    21. sa furnizeze utilizatorului informatii privind istoricul consumului si eventualele penalitati platite de acesta; 
    22. sa plateasca daunele provocate utilizatorului din culpa sa, in special daca: 
    a) nu incepe furnizarea energiei termice la termenul contractat sau nu livreaza energia termica in conditiile stabilite in 
prezentul contract; 
    b) nu anunta utilizatorul din timp cu privire la limitarile sau la intreruperile programate; 
    c) dupa sistarea furnizarii energiei termice ceruta de utilizatorul de energie termica, nu reia furnizarea in primele 3 
zile lucratoare de la primirea, in scris, a notificarii privind incetarea motivului sistarii; 
    d) nu respecta parametrii de calitate prevazuti in prezentul contract si in actele normative in vigoare pentru energia 
termica furnizata; 
    e) dupa intreruperea furnizarii energiei termice nu reia furnizarea acesteia in maximum 3 zile lucratoare de la 
indeplinirea conditiilor de reluare a furnizarii; 
    23. sa inregistreze toate reclamatiile si sesizarile utilizatorului la un centru unic de relatii cu utilizatorii si sa ia 
masurile care se impun in vederea rezolvarii acestora, in termenul prevazut de lege; 
    24. A. La fiecare citire a contoarelor de energie termica pentru incalzire si pentru apa calda de consum, cu exceptia 
cazurilor cand citirea se face de la distanta, sa lase o instiintare scrisa din care sa reiasa: 
    a) data si ora citirii; 
    b) indexul contoarelor; 
    c) numele si prenumele cititorului; 
    d) cauza care a dus la imposibilitatea citirii. 
    B. In cazul in care citirea nu s-a putut efectua din cauza inundarii incintei in care se afla contorul din culpa 
furnizorului, acesta are obligatia ca pana la data-limita de emitere a facturii: 
    a) sa verifice cauza inundarii si sa goleasca incinta de apa; 
    b) sa citeasca contoarele de energie termica; 



    c) sa remedieze defectiunea care a facut posibila inundarea incintei; 
    d) sa emita factura pe baza citirii efectuate. 
    C. In cazul in care operatiile prevazute la pct. B conduc, din motive justificate, la emiterea facturii dupa data de 15 a 
lunii, se admite emiterea acesteia pe baza unui index estimat, fapt ce va fi mentionat in factura, regularizarea 
efectuandu-se in factura urmatoare. 
    D. In cazul in care se constata ca incinta in care sunt montate contoarele de energie termica este inundata din vina 
utilizatorului, consumul de energie termica se va calcula ca pentru utilizatorii necontorizati pana la remedierea 
defectiunilor. 
    25. sa notifice utilizatorul si sa solicite acordul acestuia in cazul in care datele personale sunt cedate catre terti. 
 
    CAP. 4 
    Drepturile si obligatiile utilizatorului 
    ART. 8 
    Utilizatorul are urmatoarele drepturi: 
    1. sa utilizeze liber si nediscriminatoriu serviciul public de alimentare cu energie termica in conditiile prevazute in 
prezentul contract; 
    2. sa conteste facturile cand constata diferente intre consumul facturat si inregistrat de contorul de bransament, in 
cazul facturarii unor servicii neefectuate, sau cand constata incalcarea prevederilor contractuale; 
    3. sa beneficieze de reducerea valorii facturii astfel: 
    a) cu contravaloarea cantitatii de caldura din apa calda de consum nelivrata, in cazul in care temperatura medie a 
acesteia, din luna de facturare, este mai mica de 50 grade C. Furnizorul are obligatia sa comunice utilizatorului, la 
cererea acestuia, temperatura medie lunara a apei reci intrate in statia termica; 
    b) cu contravaloarea energiei termice nelivrate pe perioada in care s-a depasit limita de timp comunicata pentru 
oprirea furnizarii energiei termice sau in cazul prelungirii timpului de interventie conform prevederilor art. 6 pct. 14; 
    4. sa primeasca raspuns, in termen de maximum 30 de zile calendaristice, la sesizarile adresate furnizorului cu privire 
la neindeplinirea unor obligatii contractuale; 
    5. sa racordeze, in conditiile legii si cu acordul scris al furnizorului, alti consumatori pentru alimentarea acestora cu 
energie termica; 
    6. sa solicite furnizorului remedierea defectiunilor si deranjamentelor survenite la instalatiile de distributie sau la 
bransament; 
    7. sa solicite in scris verificarea contoarelor instalate pe bransamentul propriu, defecte sau suspecte de inregistrari 
eronate, in conditiile art. 7 pct. 14; 
    8. sa renunte, in conditiile legii, la serviciile contractate; 
    9. sa se adreseze, individual sau colectiv, autoritatilor administratiei publice locale sau centrale ori instantelor 
judecatoresti, in vederea prevenirii sau repararii unui prejudiciu direct sau indirect. 
    10. Sa refuze prelucrarea datelor personale in scop de marketing sau de cedare a acestora catre terti. 
 
    ART. 9 
    Utilizatorul are urmatoarele obligatii: 
    1. sa achite, in termenele stabilite, contravaloarea energiei termice furnizate; 
    2. sa achite contravaloarea cantitatii de apa inregistrate de contorul de energie termica, precum si contravaloarea 
serviciului de canalizare aferent, conform facturii emise de furnizorul serviciului de alimentare cu apa si de canalizare, 
in conditiile de plata stabilite in contractul de furnizare a apei, incheiat cu acesta; 
    3. sa asigure accesul utilajelor furnizorului, necesare desfasurarii activitatii specifice serviciului, in spatiile ori 
suprafetele de teren detinute cu orice titlu, pe trotuarele si aleile din jurul imobilelor, indiferent de titularul dreptului de 
proprietate sau de administrare; 
    4. sa permita accesul furnizorului la instalatiile de utilizare a energiei termice aflate in folosinta sau pe proprietatea sa, 
pentru verificarea functionarii si integritatii acestora ori pentru debransarea/deconectarea instalatiilor in caz de neplata 
sau de avarie; 
    5. sa asigure integritatea sistemelor de masurare, accesul furnizorului in vederea efectuarii citirilor, verificarilor, 
precum si pentru operatiile de intretinere si de interventii in cazul in care caminul de bransament si/sau contoarele de 
energie termica se afla pe proprietatea utilizatorului; 
    6. sa nu execute manevre la robinetul/vana montata in amonte de contor. Izolarea instalatiei interioare se va face prin 
manevrarea robinetului/vanei de dupa contor; 
    7. sa nu utilizeze sub nicio forma apa din instalatia de incalzire. Sustragerea de apa din circuitul de incalzire 
constituie infractiunea de furt si se pedepseste conform Codului penal; 
    8. sa ia masuri pentru prevenirea inundarii subsolurilor, prin montarea de clapete de retinere sau vane pe coloanele de 
scurgere din subsol; 



    9. sa aduca la cunostinta furnizorului, in termen de 15 zile lucratoare, orice modificare a datelor sale de identificare, a 
datelor cuprinse in anexa nr. 2 si a datelor de identificare a imobilului la care sunt prestate serviciile contractate, precum 
si a adresei la care furnizorul urmeaza sa trimita facturile; 
    10. sa exploateze si sa intretina instalatiile proprii pentru asigurarea utilizarii eficiente a energiei termice si sa asigure 
subsolurile curate si iluminate; 
    11. sa suporte contravaloarea apei de adaos in cazul pierderilor aparute din culpa sa sau in cazul golirii instalatiilor 
interioare, conform tarifelor aprobate de autoritatea administratiei publice locale; 
    12. sa solicite rezilierea prezentului contract si incetarea furnizarii serviciului in termen de 15 zile de la instrainarea 
imobilului; 
    13. sa nu construiasca sau sa nu amplaseze obiective in zona de protectie ori la o distanta mai mica decat cea de 
siguranta fata de constructiile si instalatiile furnizorului si sa desfiinteze constructiile si obiectivele construite sau 
amplasate in aceste conditii; 
    14. sa aduca la cunostinta furnizorului denumirea operatorului economic cu care utilizatorul are contract pentru 
repartizarea costurilor pe baza repartitoarelor de costuri; 
    15. sa aduca la cunostinta furnizorului orice modificare a suprafetei echivalente termic a corpurilor de incalzire din 
spatiile comune si din cele cu alta destinatie decat cea de locuinta; 
    16. sa nu modifice instalatiile de utilizare interioare aferente unui condominiu decat in conditiile legii. 
 
    CAP. 5 
    Stabilirea cantitatii de energie termica furnizate 
    ART. 10 
    (1) Determinarea cantitatii de energie termica se face prin masurare directa cu ajutorul sistemelor de masurare-
inregistrare a cantitatilor de energie termica furnizate, montate pe bransamentul care deserveste fiecare utilizator 
individual sau colectiv, in punctul de delimitare a instalatiilor. 
    (2) In cazul in care la bransament nu au fost montate contoare de energie termica, determinarea cantitatilor de energie 
furnizate se face prin metode indirecte, bazate pe masuratori si calcule pe baza metodologiei prevazute la art. 7 pct. 12. 
    ART. 11 
    (1) Lunar, pana cel tarziu la data de 3 a lunii, furnizorul va stabili cantitatea de energie termica consumata prin citirea 
contoarelor de energie termica pentru incalzire si apa calda de consum sau, in cazul in care condominiul nu este 
contorizat, conform prevederilor art. 10 alin. (2). 
    (2) Factura va cuprinde energia termica pentru incalzire si energia termica inglobata in apa calda de consum. 
 
    ART. 12 
    In acele condominii in care sunt montate repartitoare de costuri, cantitatea de energie termica aferenta consumului 
propriu pentru incalzirea spatiilor cu alta destinatie decat cea de locuinta, in care nu sunt montate repartitoare de costuri, 
este proportionala cu suprafata echivalenta termic a corpurilor de incalzire existente in aceste spatii, majorata cu 30%. 
    ART. 13 
    La schimbarea contorului in vederea repararii sau verificarii metrologice periodice, furnizorul are obligatia de a 
anunta utilizatorul despre operatia respectiva cu cel putin 24 de ore inainte de ora la care este programata actiunea si va 
completa un document in care sunt trecute cel putin: 
    a) datele de identificare ale furnizorului; 
    b) datele de identificare ale utilizatorului; 
    c) datele de identificare ale contorului existent; 
    d) datele de identificare ale sigiliului existent; 
    e) indexul inregistrat; 
    f) datele de identificare ale contorului ce se monteaza; 
    g) seria sigiliului personalizat de unica folosinta; 
    h) indexul de pornire. 
 
    CAP. 6 
    Tarife, facturare si modalitati de plata 
    ART. 14 
    (1) Furnizorul va practica preturile aprobate potrivit prevederilor legale in vigoare, consemnate in anexa la prezentul 
contract. 
    (2) Modificarea preturilor si tarifelor va fi adusa la cunostinta utilizatorului in scris, cu minimum 15 zile inaintea 
inceperii perioadei de facturare la noul pret. 
    ART. 15 
    (1) Facturarea se face lunar, iar tipul de factura emisa este colectiva. 



    (2) Modul de facturare si de plata a contravalorii energiei termice consumate pentru incalzire este : facturarea si plata 
lunara pe baza consumului efectiv. 
    ART. 16 
    Factura va cuprinde, pe langa datele specificate la art. 11 alin. (5), si elementele de identificare ale fiecarui punct de 
consum, pretul/tariful aplicat, inclusiv baza legala. 
    ART. 17 
    (1) Factura pentru furnizarea energiei termice se emite cel mai tarziu pana la data de 15 a lunii urmatoare celei in care 
prestatia a fost efectuata. Utilizatorii sunt obligati sa achite facturile reprezentand contravaloarea serviciului de care au 
beneficiat, in termenul de scadenta de 15 zile lucratoare de la data emiterii facturilor; data emiterii facturii si termenul 
de scadenta se inscriu pe factura. 
    (2) Neachitarea de catre utilizator a facturii emise de furnizor in termen de 30 zile de la data scadentei sau a sumelor 
rezultate din regularizare la termenele prevazute atrage penalitati de intarziere, dupa cum urmeaza: 
    a) penalitati egale cu nivelul dobanzii datorate pentru neplata la termen a obligatiilor bugetare, stabilite conform 
reglementarilor legale in vigoare; 
    b) penalitatile datorate incepand cu prima zi dupa data scadentei; 
    c) valoarea totala a penalitatilor nu poate depasi cuantumul debitului si se constituie venit al furnizorului. 
 
    ART. 18 
    Facturile si documentele de plata se transmit de furnizor la adresa: .......................................................... 
    ART. 19 
    Utilizatorul poate efectua plata serviciilor prestate prin urmatoarele modalitati: 
    a) in numerar la casieria furnizorului; 
    b) cu fila cec; 
    c) cu ordin de plata; 
    ART. 20 
    (1) In cazul in care pe documentul de plata nu se mentioneaza obiectul platii, se considera achitate facturile in ordine 
cronologica. 
    (2) In functie de modalitatea de plata, aceasta se considera efectuata, dupa caz, la una dintre urmatoarele date: 
    a) data certificarii platii de catre unitatea bancara a utilizatorului, pentru ordinele de plata; 
    b) data certificata de furnizor, pentru filele cec sau celelalte instrumente de plata legale; 
    c) data inscrisa pe chitanta emisa de casieria furnizorului. 
    ART. 21 
    In cazul in care se constata ca utilizatorul/consumatorul la care anterior a fost sistata furnizarea energiei termice a 
beneficiat de acest serviciu, se va proceda la facturarea acestuia incepand cu data sistarii serviciului. 
 
    CAP. 7 
    Raspunderea contractuala 
    ART. 22 
    Pentru neexecutarea in tot sau in parte a obligatiilor contractuale prevazute in prezentul contract partile raspund 
conform prevederilor legale. 
    ART. 23 
    Furnizorul raspunde de parametrii cantitativi si calitativi ai apei calde de consum furnizate, precum si de respectarea 
normativelor tehnice si comerciale in vigoare. 
    ART. 24 
    Refuzul total sau partial al utilizatorului/consumatorului de a plati o factura emisa de furnizor va fi comunicat 
acestuia prin adresa scrisa, care va contine si motivul refuzului, in termen de 10 zile de la data primirii facturii. 
Reclamatiile ulterioare efectuarii platii facturilor se conciliaza intre parti in termen de 10 zile lucratoare de la data 
formularii scrise a pretentiilor de catre utilizator. In cazul in care, ca urmare a unor recalculari conciliate intre parti, se 
reduce nivelul consumului facturat, nu se percep penalitati. 
    ART. 25 
    Furnizorul este obligat sa plateasca despagubiri in cazul deteriorarii instalatiilor interioare apartinand utilizatorului 
sau al imbolnavirii utilizatorilor colectivi ori individuali, in situatia in care au aparut presiuni in punctul de delimitare 
mai mari decat cele admise de normele tehnice in vigoare, nu a fost respectat regimul chimic al agentului termic de 
incalzire, calitatea apei calde de consum nu corespunde conditiilor de potabilitate etc. Plata despagubirilor se face in 
termen de maximum 30 de zile de la data producerii sau constatarii deteriorarii pe baza expertizei efectuate de un expert 
autorizat angajat de furnizor si agreat de utilizator. In cazul in care in urma expertizei se constata ca furnizorul nu este in 
culpa, plata expertizei va fi suportata de utilizator. 
    ART. 26 



    In cazul nerespectarii prevederilor art. 7 pct. 13, 14 si 20, furnizorul va fi obligat la plata de despagubiri care sa 
acopere prejudiciul creat. 
 
    CAP. 8 
    Forta majora 
    ART. 27 
    In cazul aparitiei unor situatii de forta majora, partea care o invoca este exonerata de raspundere in conditiile legii. 
    ART. 28 
    (1) Niciuna dintre partile contractante nu raspunde de neexecutarea in termen sau/si de executarea in mod 
necorespunzator, total ori partial, a oricarei obligatii care ii revine in baza prezentului contract, daca neexecutarea sau 
executarea necorespunzatoare a obligatiei respective a fost cauzata de forta majora. 
    (2) Partea care invoca forta majora este obligata sa notifice celeilalte parti, in termen de 48 de ore, despre producerea 
evenimentului, apreciind perioada in care urmarile ei inceteaza, cu confirmarea autoritatilor competente de la locul 
producerii evenimentului ce constituie forta majora, si sa ia toate masurile posibile in vederea limitarii consecintelor lui. 
 
    CAP. 9 
    Litigii 
    ART. 29 
    Partile convin ca toate neintelegerile privind validitatea prezentului contract sau rezultate din interpretarea, executarea 
ori incetarea acestuia sa fie rezolvate pe cale amiabila de reprezentantii lor. 
 
 
    ART. 30 
    In cazul in care nu este posibila rezolvarea litigiilor pe cale amiabila, partile se vor adresa instantelor judecatoresti 
competente. 
 
    CAP. 10 
    Dispozitii finale 
 
    ART. 31 
    In toate problemele care nu sunt prevazute in prezentul contract partile se supun prevederilor legislatiei specifice in 
vigoare, ale Codului civil, Codului comercial si ale altor acte normative incidente. 
    ART. 32 
    Corespondenta adresata furnizorului de catre utilizator/consumator va contine in mod obligatoriu: denumirea/numele 
si prenumele, calitatea, adresa, semnatura persoanei autorizate si, dupa caz, stampila utilizatorului. 
    ART. 33 
    Prezentul contract se poate modifica prin acte aditionale conform prevederilor art. 6 pct. 3 si art. 7 pct. 4. 
    ART. 34 
    Anexele nr. 1 si 2 fac parte integranta din prezentul contract. 
    ART. 35 
    Prezentul contract a fost incheiat in doua exemplare, cate unul pentru fiecare parte, si intra in vigoare la data de 
..................... . 
 

FURNIZOR,        UTILIZATOR, 
  Director general                                                                                             
ing. Bîscă Nicuşor Liviu 
 
 
 Director tehnic                                                                                            
Sing.Stavar Gheorghe 
 
 
Director economic 
Ec.Pancencu Traian 
 
 
     Oficiul juridic 
Jr.Andrei Camelia 



    ANEXA 1 
    la contract 
 
                                DELIMITAREA 
            instalatiilor de alimentare cu energie termica 
 
    Denumirea utilizatorului:………………………………………………………………………………….. 
    Adresa la care se furnizeaza serviciul de alimentare cu energie termica este: 
    .......................................................................... 
    .......................................................................... 
    .......................................................................... 
    A. Alimentarea cu energie termica se face din: 
    B. Punctul/Punctele de delimitare este/sunt amplasat/amplasate la nivel de bransament………………… 
    C. Caracteristicile contoarelor de energie termica pentru incalzire si apa calda de consum de bransament 
sunt: 
Tip contor…………………………. diametru nominal…………….debit mc/h……................. 
    D. Schema de principiu a conductelor si armaturilor in amonte si in aval de punctul de delimitare este 
conform schitei care poate fi consultata la sediul S.C. ENERGOTERM S.A. 
 
 

FURNIZOR,        UTILIZATOR, 
  Director general                                                                                             
ing. Bîscă Nicuşor Liviu 
 
 Director tehnic                                                                                            
Sing.Stavar Gheorghe 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



    ANEXA 2 
    la contract 
 
                                   CONDITII 
                    de calitate si legislatia aplicabila 
 
    Presiunea apei calde de consum asigurata la ultimul nivel al condominiului este de 2 bari . 
    Debitul de apa calda de consum minim asigurat este de 0,1 l/s si de 0,25 mc/zi. 
    Presiunea minima a agentului termic la bransament este de 2 bari. 
    Diferenta de presiune intre tur si retur este de 0,2 bari. 
    Presiunea si temperatura nominala ale agentului termic livrat sunt 2-3 bari/45-50 grade C minim; 60-70 
grade maxim. 
 
    Legislatia si normele tehnice aplicabile serviciului de furnizare a energiei termice pentru care se incheie 
contractul sunt: 

  
Nr. 
Crt.

Numarul actului normativ Denumirea actului normativ 

1 Legea nr.325/2006 Legea serviciului public de alimentare cu energie termică 
2 Legea nr.51/2006 Legea serviciilor comunitare de utilităţi publice 
3 Ordin ANRSC nr.483/2008 privind aprobarea Contractului-cadru de furnizare a energiei  

termice 
4 OG.nr.5/2003 privind acordarea de ajutoare pentru încălzirea locuinţei, 

 precum şi a unor facilităţi populaţiei pentru plata energiei  
termice, cu modificarile si completarile  
ulterioare 

5 Hotararea Consiliului 
 Local Tulcea  
nr.257/2006 de avizare 

Procedura de stabilire si facturare a consumurilor de energie  
termica pentru consumatorii finali 

 
 

FURNIZOR,        UTILIZATOR, 
  Director general                                                                                             
ing. Bîscă Nicuşor Liviu 
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