
Ordinul 483/2008 al A.N.R.S.C.                                                                             Anexa nr.  2
Asociația...................................                                                                              la contract
Branșament..............................
Bloc......................../Sc..............

SITUAȚIA
persoanelor și operatorilor economici

*1) Suprafaţa utilă a spaţiilor cu destinaţie de locuinţă.
*2)  Suprafaţa  echivalentă termic  a  corpurilor  de  încălzire şi  a  coloanelor  de  încălzire şi
distribuţie din spaţiile cu destinaţie de locuinţă.
*3)  Suprafaţa  echivalentă termic  a  corpurilor  de  încălzire şi  a  coloanelor  de  încălzire şi
distribuţie din spaţiile cu altă  destinaţie decât cea de locuinţă (garaje, boxe etc.),  exclusiv
operatorii economici.
*4) Suprafaţa echivalentă termic a corpurilor de  încălzire şi a conductelor reţelei interne de
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încălzire şi distribuţie din spaţiile comune.
*5) Suprafaţa echivalentă termic totală din condominiu egală cu SET 1 + SET 2 + SET 3 + 
SET 4.

Situaţia se întocmeşte pe baza inventarului transmis de utilizator, cu excepţia datelor
referitoare la proprietarii spaţiilor cu altă destinaţie decât cea de locuinţă cu care furnizorul are
contract direct.

Rubricile "SET 1", "SET 2", "SET 3" şi "SET 4" se completează numai în cazul facturării
individuale sau când în condominiu îşi desfãşoară activitatea operatori economici.

Suprafața echivalentă termic a coloanelor de încălzire și de distribuție izolate termic va
fi corectată cu un coeficient care este stabilit funcție de caracteristicile tehnice ale materialului
izolator sau determinată prin măsuratori directe.

*6) Suprafața echivalentă termic totală a corpurilor de încălzire și a conductelor rețelei interne 
de încălzire și distribuție ce se gasește la fiecare operator economic.

  
         S.C. Apaterm S.A.,                                                                  Asociația/Consumator,

         Șef  Departament Comercial,                                                   ........................................   
         ec. Adrian Teodoru

         Șef Serviciul Contracte,
         cons. jr. Monica Ciuca
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