Anexa A
la contract

În sensul prezentului contract, termenii şi expresiile de mai jos au următoarele semnificații:
1. acces la reţea - dreptul operatorilor şi al utilizatorilor de a se racorda/branșa, în condiţiile legii, la reţelele termice;
2. agent termic - fluidul utilizat pentru acumularea, transferul termic şi pentru transmiterea energiei termice;
3. apă caldă de consum - apa caldă utilizată în scopuri gospodăreşti sau igienico-sanitare;
4. apartament - parte dintr-un condominiu destinată locuirii, în regim de proprietate individuală, care, împreună cu cota-parte
din proprietatea comună, constituie o unitate de proprietate imobiliară;
5. autorizaţie - act tehnic şi juridic emis de Autoritatea Națională de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilităţi
Publice, prin care se acordă unei persoane juridice permisiunea de a monta, a pune în funcţiune, a modifica, a repara şi a
exploata sisteme de repartizare a costurilor;
6. autorităţi de reglementare competente - Autoritatea Națională de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilităţi
Publice, denumită în continuare A.N.R.S.C., şi Autoritatea Nationala de Reglementare în Domeniul Energiei, denumită în
continuare A.N.R.E.;
7. branșament termic - legatura fizică dintre o reţea termică şi instalaţiile proprii ale unui utilizator;
8. cota indiviză/cota-parte din proprietatea comună - cota de proprietate din proprietatea comună ce revine fiecărei
proprietăţi individuale - apartament sau spaţiu cu altă destinaţie decât cea de locuinţă;
9. condominiu - imobil, bloc de locuinţe, clădire - proprietate imobiliară din care unele părţi sunt proprietăţi individuale,
reprezentate de apartamente sau spaţii cu altă destinaţie decât cea de locuință, iar restul, din părţi aflate în proprietate comună.
Prin asimilare poate fi definit condominiu şi un tronson, cu una sau mai multe scări, din cadrul clădirii de locuit, în condiţiile în
care se poate delimita proprietatea comună;
10. consumator de energie termică - persoana fizică sau juridică ce utilizează energie termică în scop propriu prin instalaţiile
proprii;
11. convenţie - act juridic, anexă la contractul de furnizare a energiei termice, încheiat între un operator şi un utilizator, prin
care se stabilesc condiţiile de facturare şi plată a energiei termice la nivel de consumator din cadrul unui condominiu;
12. distribuţie a energiei termice - activitatea de transmitere a energiei termice de la producător sau reţeaua de transport
către utilizator, inclusiv transformarea parametrilor agentului termic, realizată prin utilizarea reţelelor termice de distribuţie;
13. furnizare a energiei termice - activitatea prin care se asigură, pe baze contractuale, comercializarea energiei termice între
producători şi utilizatori;
14. grupuri de măsurare a energiei termice - ansamblul format din debitmetru, termorezistențe şi integrator, supus controlului
metrologic legal, care măsoară cantitatea de energie termică furnizată unui utilizator;
15. instalaţii ale utilizatorilor - totalitatea instalaţiilor şi receptoarelor care utilizează energie termică furnizată, situate după
branșamentul termic aflat în proprietatea sau în administrarea operatorului;
16. licentă - act tehnic şi juridic emis de autoritatea de reglementare competentă, prin care se recunosc unei persoane
juridice române sau străine calitatea de operator al serviciului public de alimentare cu energie termică în sistem centralizat,
precum şi competența, capacitatea şi dreptul de a furniza/presta serviciul reglementat şi de a exploata sisteme de alimentare
centralizată cu energie termică;
17. operator al serviciului - persoana juridică română sau străină care are competența şi capacitatea recunoscute prin licență
de a presta integral activităţile specifice serviciului public de alimentare cu energie termică în sistem centralizat; prin hotărârea
autorităţii administraţiei publice locale sau a asociaţiei de dezvoltare comunitară, activitatea de producere a energiei termice
poate fi prestată de unul sau mai mulţi operatori;
18. prestator - persoană juridică autorizată de autoritatea de reglementare competentă, care furnizează şi montează
repartitoare de costuri şi care îşi asumă responsabilitatea corectitudinii alegerii, montării şi funcţionării acestora, precum şi a
repartizării consumurilor individuale de energie termică;
19. preţ - contravaloarea unităţii de energie termică furnizată unui utilizator;
20. preţ local - preţ format din preţul de producere a energiei termice şi tarifele serviciilor de transport, distribuţie şi furnizare,
aprobat de autoritatea administraţiei publice locale sau de asociaţia de dezvoltare comunitară, după caz, cu avizul autorităţii de
reglementare competente, pentru fiecare operator care are şi calitatea de furnizor;
21. preţ local pentru populaţie - preţ pentru energia termică furnizată şi facturată populaţiei prin SACET, aprobat prin hotărâre
a autorităţii administraţiei publice locale sau a asociaţiei de dezvoltare comunitară, după caz, în conformitate cu prevederile
legale;
22. proprietate individuală - apartamentul sau spaţiul cu altă destinaţie decât cea de locuinţă, care aparţine exclusiv
proprietarului şi este un bun al său, asupra căruia poate decide în deplină libertate. Proprietatea individuală cuprinde:
a) suprafaţa cuprinsă între zidurile, subdiviziunile dintr-un apartament sau spaţiu cu altă destinaţie decât cea de locuinţă şi
zidurile de perimetru cu suprafaţa interioară a acestora. Zidurile interioare, podelele şi tavanele se consideră ca făcând parte
din apartament, respectiv din spaţiul în care sunt cuprinse. Zidurile de învecinare între apartamente şi/sau spaţii cu altă
destinaţie
decât
cea
de
locuinţă
fac
parte
în
cotă-parte
egală
din
fiecare
dintre
acestea;
b) toate instalaţiile sanitare şi de încălzire individuale, racordate la punctele de distribuţie ale apartamentului sau spaţiului cu
altă destinaţie decât cea de locuinţă, prin teul/cotul aferent instalaţiilor condominiului, aflate în folosinţă comună, care reprezintă
şi locul unde se face delimitarea/separarea din punct de vedere al proprietăţii a instalaţiilor;
24. proprietate comună - toate părţile dintr-un condominiu care nu se află în proprietate individuală şi care sunt destinate
folosirii în comun de către toţi proprietarii din acel condominiu. Toate aceste părţi formează obiecte ale coproprietăţii forţate,
adică ale stării de indiviziune forţată şi perpetuă, destinate a fi utilizate în comun de proprietari. Proprietatea comună este
indivizibilă şi este deţinută de proprietarii apartamentelor sau spaţiilor cu altă destinaţie decât cea de locuinţă, conform cotelorpărţi din proprietatea comună. Proprietatea comună include:
a) toate părţile proprietăţii care sunt în folosinţă comună, ca de exemplu: terenul pe care este construită clădirea, curtea
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inclusă, fundaţia, structura de rezistenţă, acoperişul, terasele, coşurile de fum, scările, holurile, pivniţele, subsolurile, casa
scării, spălătoriile, uscătoriile, tubulatura de gunoi, rezervoarele de apă,ascensoarele;
b) toate instalaţiile condominiului aflate în folosinţă comună, cu care este înzestrată clădirea, ca de exemplu: conductele de
apă caldă şi de încălzire care trec prin proprietatea comună şi cea individuală şi la care pot fi racordate instalaţiile individuale de
încălzire şi de apă caldă prin punctele de distribuţie din apartamente sau spaţiile cu altă destinaţie decât cea de locuinţă.
25. punct de delimitare/separare a instalaţiilor - locul în care se branşează instalaţiile aflate în proprietatea sau în
administrarea furnizorului la instalaţiile utilizatorului; punctul de racordare/branşare constituie în acelaşi timp şi locul în care se
face delimitarea/separarea instalaţiilor din punct de vedere al proprietăţii;
26. racord termic - legatura dintre o reţea termică şi o stație termică;
27. reţea termică - ansamblul de conducte, instalaţii de pompare, altele decât cele existente la producător, şi instalaţii auxiliare
cu ajutorul cărora energia termică se transportă în regim continuu şi controlat între producători şi staţiile termice sau utilizatori;
28. repartitor de costuri - aparat cu indicaţii adimensionale, destinat utilizării în cadrul sistemelor de repartizare a costurilor, în
scopul masurarii indirecte a:
a) energiei termice consumate de corpul de încălzire pe care acesta este montat;
b) energiei termice conţinute în apa caldă de consum şi volumul apei calde de consum care trece prin aparat;
29. repartizare a costurilor - totalitatea acţiunilor şi activităţilor desfăşurate de o persoana juridică, autorizată de autoritatea
competentă, în scopul repartizării costurilor pe proprietăţi individuale din imobilele tip condominiu;
30. robinet termostatic - dispozitiv automat de reglaj, utilizat pentru controlul şi reglajul cantităţii de căldură cedate de corpurile
de încălzire în funcţie de temperatura interioară a incintei încălzite, facilitând economia de energie termică şi utilizarea eficientă
a acesteia;
31. serviciu public de alimentare cu energie termica serviciu public de interes general care cuprinde totalitatea activităţilor
desfăşurate în scopul alimentarii centralizate cu energie termica a cel puţin 2 utilizatori racordati la SACET;
32. sistem de alimentare centralizata cu energie termica - SACET - ansamblul instalaţiilor tehnologice, echipamentelor şi
construcţiilor, situate într-o zonă precis delimitată, legate printr-un proces tehnologic şi funcţional comun, destinate producerii,
transportului şi distribuţiei energiei termice prin reţele termice pentru cel puţin 2 utilizatori;
33. sisteme de repartizare a costurilor - ansamblu format din mai multe repartitoare de costuri, de acelaşi fel, armăturile şi
instalaţiile aferente, montate în imobile de tip condominiu, care funcţionează şi este exploatat pe baza unui program de calcul
specializat;
34. spaţiu cu destinaţie mixtă - locuinţă pe adresa căreia este declarat sediul social sau punctul de lucru al unei societăţi
comerciale;
35. standard de performanță - norma tehnică ce stabileşte indicatorii cantitativi şi calitativi ai serviciului public de alimentare
cu energie termică;
36. stație termică - ansamblul instalaţiilor din cadrul unui SACET, prin care se realizează transformarea şi/sau adaptarea
parametrilor agentului termic la necesităţile consumului unuia sau mai multor utilizatori;
37. suprafaţa echivalentă termic a unui corp de încălzire - mărime convenţională care caracterizează puterea termică a
corpului de încălzire, determinată în următoarele condiţii de referinţă uzuale de proiectare:
a) temperatura de intrare a agentului termic în corpul de încălzire este de 90oC;
b) temperatura de ieşire a agentului termic din corpul de încălzire este de 70oC;
c) temperatura interioară a aerului din spaţiul încălzit, măsurată la o înălţime de 0,75 m de la sol şi la o distanţă de 1,5 m
faţă de corpul de încălzire, este de 20°C;
d) corpul de încălzire este montat aparent pe un perete exterior, sub fereastră;
e) corpul de încălzire este racordat la reţeaua interioară de distribuţie cu intrarea agentului termic pe la partea superioară şi
ieşirea pe la partea inferioară;
f) vopsirea exterioară a corpului de încălzire este realizată cu vopsea albă fără pigmenţi metalici;
g) presiunea atmosferică este de 1,013 bar;
38. suprafaţa utilă a apartamentului - suma tuturor suprafeţelor utile ale încăperilor, aşa cum este înscrisă în actul de
proprietate sau în contractul de vânzare-cumpărare. Ea cuprinde: camera de zi, dormitoare, băi, WC, duş, bucătărie, spaţii de
depozitare şi de circulaţie din interiorul locuinţei. Nu se cuprinde: suprafaţa logiilor şi a balcoanelor
39. utilizator de energie termică - unul sau mai mulţi consumatori de energie termica, beneficiar al serviciului public de
alimentare cu energie termica; în cazul condominiilor, prin utilizator se înţelege toţi consumatorii din condominiul respectiv;
40. zona de protecţie/siguranta - zona adiacenta construcţiilor şi instalaţiilor SACET, extinsă şi în spaţiu, în care se introduc
restrictii sau interdicţii privind regimul construcţiilor şi de exploatare a fondului funciar pentru asigurarea protecţiei şi a
functionarii normale a obiectivului energetic, precum şi în scopul evitării punerii în pericol a persoanelor, bunurilor şi a mediului,
stabilită prin norme tehnice emise de autoritatea de reglementare competenta;
41. zona unitară de încălzire - areal geografic aparţinând unei unităţi administrativ-teritoriale, în interiorul căruia se poate
promova o singura soluţie tehnica de încălzire.
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