
Propunere pentru repartizarea consumului de enertgie termică pentru încălzire în 

condominiile în care nu sunt montate repartitoare de cost 

Pentru repartizarea consumului înregistrat la branșament pentru fiecare apartament din condominiu, 
se  recomandă parcurgerea următoarelor etape: 

• Inventarierea suprafețelor echivalente termic ale corpurilor de încălzire și a rețelei 

interne de încălzire și distribuție : 

1.-  a corpurilor de încălzire ( calorifere ) din spațiile cu destinație de locuință ( apartamente 
)  - [SETcalorifere]; 

2.- a coloanelor de încălzire și de distribuție ce străbat spațiile cu destinația de locuință 
(apartamente) - [SET coloane]; 

3.- a  corpurilor de încălzire ,a coloanelor de încălzire și de distribuție din spațiile cu altă 
destinație decât cea de locuință , aflate în proprietate individuală ( garaje , boxe , etc. ) - 
[SETboxe,garaje]; 

4.- a corpurilor de încălzire și a conductelor rețelei interne de încălzire și de distribuție din 
spațiile comune (subsol , uscător , casa scării , etc.) - [SETcomun]; 

Se stabilește suprafața echivalentă termic totală a condominiului ( exclusiv suprafața 
echivalentă termic a spațiilor cu altă destinație decât cea de locuință (agenți economici) – 
corpuri de încălzire și conducte de distribuție ce străbat aceste spații, cu care furnizorul are 
contract direct )  - [SETtotal ]  . 

Formula de calcul a  suprafeței echivalente termic totală a condominiului: 

SETtotal = SETcalorifere + SET coloane + SETboxe,garaje + SETcomun               
[mp] 

• În cazul în care în timp a fost modificată suprafaţa echivalentă termic a corpurilor de 
încălzire din spaţiile cu destinaţie de locuinţă (apartamente), faţă de cea din proiect , se va 

recalcula suprafaţa utilă luată în calcul la repartizarea energiei termice, folosind formula de 
calcul data în Ordinul 343/2010 al Președintelui ANRSC. 
Factorul de recalculare – mărime adimensională , folosită la recalcularea suprafeţei utile a 
apartamentului luat în calcul la repartizarea energiei termice în cazul în care în care corpul / 
corpurile de încălzire este / sunt modificat ( e ) faţă de soluţia de proiect , fără să se modifice cota 
indiviză , se determină cu relaţia :  

                       SMOD(ET)   + SPRO(ET)    
             Krec =------------------------      ,     
                               2 * SPRO(ET)    

unde : - SPRO(ET)  este suprafaţa echivalentă termic de proiect a corpului de încălzire exprimat în 
m2;      



          - SMOD(ET)  este suprafaţa echivalentă termic modificată a aceluiaşi corp de încălzire 
exprimat în m2; 

•  Pe baza inventarierii efectuate , se stabilește procentul în care fiecare din cele 4 categorii 
, definite anterior la punctul I, participă la suprafața echivalentă termic totală a condominiului  : 

• pentru corpuri de încălzire din spațiile cu destinație de locuință (calorifere):  

              pcalorifere [ % ] = SETcalorifere / SETtotal;                                          

• pentru coloane de încălzire și distribuție ce străbat spațiile cu destinația de locuință 
(  apartamente )  

               pcoloane [ % ] = SETcoloane / SETtotal                                                    

• pentru corpurile de încălzire și conductele rețelei interne de încălzire și distribuție din 
spațiile cu altă destinație decât cea de locuință, aflate în proprietate individuală ( garaje , 
boxe , etc. )   

   pboxe,garaje [ % ] = SETboxe,garaje / SETtotal; 

• pentru corpurile de încălzire și conductele rețelei interne de încălzire și distribuție din 
spațiile comune ( subsol , uscător , casa scării , etc. )    

           pcomun [ % ] = SETcomun / SETtotal . 

• Se stabilește consumul de energie termică pentru cele 4 categorii de consumatori ( 
calorifere din apartamente, coloane din apartamente, calorifere și coloane din garaje 
sau boxe, calorifere și coloane din spațiile comune) , pe baza procentelor stabilite la 
pct.III.: 

•                                Qcalorifere = Qtotal x pcalorifere                        - [ MWh ]    
unde :    Qcalorifere  este energia termică consumată în apartamente (corpuri de încălzire ) 
              Qtotal este cantitatea de energie termică facturată pentru întreg condominiul . 
Această cantitate de energie termică se repartizează doar apartamentelor rămase 

conectate la sistemul de alimentare centralizată cu energie termică , proporțional cu 

suprafața utilă ( sau utilă recalculată , după caz ) . 

•                                Qcoloane = Qtotal x pcoloane                             - [ MWh ]    
Reprezintă cantitatea de energie termică consumată în spațiile cu destinatie de locuință ( 
apartamente )  aferentă coloanelor de încălzire și distribuție ce străbat aceste spații. 

Se repartizează tuturor apartamentelor străbătute de aceste coloane , indiferent dacă 

sunt sau nu conectate la SACET , proporțional cu suprafața echivalentă termic a acestor 

coloane ce străbat fiecare apartament .  

•                                 Qboxe,garaje = Qtotal x pboxe,garaje                    - [ MWh ]    
Reprezintă cantitatea de energie termică consumată în spațiile cu altă destinație decât cea 
de locuință , aflate în proprietate individuală ( garaje , boxe , etc. ). Aceată cantitate de 

energie termică se repartizează doar proprietarilor acestor spații , proporțional cu 



suprafața echivalentă termic a corpurilor de încălzire și a coloanelor de încălzire ce 

străbat aceste spații. . 

•                                  Qcomun = Qtotal x pcomun                               - [ MWh ]    
Reprezintă cantitatea de energie termică consumată în spațiile comune ( subsol , uscător , 
casa scării , etc. ). Aceată cantitate de energie termică se repartizează tuturor 

apartamentelor , indiferent dacă sunt sau nu conectate la SACET , proporțional cu 

suprafața utilă , sau utilă recalculată , după caz                           

                   Formula de calcul a consumului unui apartament : 

q apartament = qcalorifere + qcoloane + qgaraj,boxă + qcomun                                   [MWh] 

unde :         qcalorifere     = Qcalorifere x SUapartament     

                                                       SUtotală condominiu 

                                         SU – suprafata utilă 

                  qcoloane         = Qcoloane x SET coloane apartament     

                                                    SETTOTAL coloane 

                 q garaj,boxe    = Q garaj,boxe x SET garaj,boxe     

                                                        SET total garaj,boxe 

 

                      qcomun    = Qcomun x SU  apartament            

                                                  SU total apartamente 

 

 

Formulele de calcul au fost introduse într-o foaie de calcul EXCEL ,   în care doar prin 
completarea datelor rezultate în urma inventarierii suprafețelor echivalente termic pentru fiecare 
apartament , spații comune , așa cum au fost ele definite și prezentate anterior , a suprafețelor utile 
și prin introducerea lunară a cantității de energie termică pentru încălzire din factură , va rezulta, 
în mod automat, consumul repartizat fiecărui apartament. 

 

 


