
Ordin 
pentru aprobarea Normei tehnice privind repartizarea consumurilor de energie termic  între 

consumatorii din imobilele de tip condominiu, în cazul folosirii sistemelor de repartizare a 

costurilor pentru înc lzire #i ap  cald  de consum 
 

Având în vedere prevederile art. 14 alin. (2) lit. h) din Legea serviciului public de alimentare cu 

energie termic  nr. 325/2006, 

 în temeiul art. 4 alin. (4) din Regulamentul de organizare #i func&ionare a Autorit &ii Na&ionale de 

Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilit &i Publice aprobat prin Hot rârea Guvernului       

nr. 671/2007  #i al art. 16 alin. (9) din Legea nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilit &i publice, cu 

modific rile #i complet rile ulterioare,                

 

pre#edintele Autorit &ii Na&ionale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilit &i 

Publice emite urm torul ordin: 
 

Art. 1. - Se aprob  Norma tehnic  privind repartizarea consumurilor de energie termic  între 

consumatorii din imobilele de tip condominiu, în cazul folosirii sistemelor de repartizare a costurilor 

pentru înc lzire #i ap  cald  de consum, prev zut  în anexa care face parte integrant  din prezentul 

ordin. 

Art. 2. -  În cazul în care din motive bine justificate operatorii economici care exploateaz  

repartitoare de costuri nu finalizeaz  inventarierea suprafe&ei echivalent  termic în subsolurile 

condominiilor în care sunt montate repartitoare de costuri, pân  la începutul sezonului de înc lzire 2010 

– 2011, se admite, numai pentru acest sezon de înc lzire,utilizarea în calculele de repartizare a unei cote 

procentuale aferent  p r&ilor comune de 30 % din valoarea facturii pentru înc lzire în lunile decembrie, 

ianuarie #i februarie #i de 50% din valoarea facturii în celelalte luni în care se furnizeaz  agent termic 

pentru înc lzire. 

Art. 3 –  Derogarea de la aplicarea prevederilor art. 11. din Norm  este admis  numai în sezonul 

de înc lzire 2010 – 2011. 

 Art. 4. - Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.  
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