
Anex� la H.C.L. nr. 107 din 28.10.2004  
 

PROCEDURA DE STABILIRE �I FACTURARE A CONSUMURILOR  
DE ENERGIE TERMIC� PENTRU  CONSUMATORI 

,,GOSCOM” S.A ROMAN   
 
 

CAPITOLUL I 

SCOP �I DOMENIU DE APLICARE 
 

Art. 1 -  Aceast� procedur� are ca scop emiterea �i aplicarea regulilor 
necesare desf��ur�rii în condi�ii optime a activit��ilor de stabilire �i facturare a 
consumurilor de energie termic� c�tre consumatorii ,, GOSCOM “ S.A. – Roman. 
 
 

CAPITOLUL II 

DEFINI�II �I ABREVIERI 

Art. 2. – În prezenta procedur� se aplic� urm�toarele defini�ii �i abrevieri: 

 

 

TERMEN SAU 
ABREVIERE 

DEFINI�IE 

Agent termic 
(purt�tor de 
energie termic�) 

Fluidul (ap� fierbinte sau ap� cald� ) utilizat pentru  a 
acumula, a transporta �i a ceda energie termic�. În condi�iile 
prezentei proceduri, agentul termic este apa. Agentul termic 
poate fi: 
- primar, agentul termic care preia energia termic� în 
instala�iile produc�torului �i o transport� pân� la punctul 
termic sau schimb�torul de c�ldur�, unde o cedeaz� agentului 
termic secundar; 
- secundar, agentul termic care circul� prin instala�iile 
consumatorului, preluând c�ldura de la agentul termic primar, 
în punctul termic sau schimb�torul de c�ldur�. 

Ap� cald� de 
consum 

Apa cald� utilizat� în circuit deschis în scopuri gospod�re�ti 
sau sanitare. 

Autoritatea 
competent�  

Autoritatea Na�ional� de Reglementare pentru Serviciile 
Publice de Gospod�rie Comunal�, cu sediul în Bucure�ti, str. 
Romulus, nr. 4,   telefon/fax 021 / 362.17.82 ; Site  
ww.anrsc.ro. 
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Bran�ament 
termic 

Leg�tura dintre o re�ea termic� de distribu�ie �i un consumator 
de energie termic�. 

Consum de 
energie termic� 

Cantitatea de c�ldur� re�inut� de consumator din purt�torii de 
energie termic� (diferen�a dintre cantitatea de c�ldur� primit� 
�i cea restituit�) în cazul agentului termic de înc�lzire �i 
cantitatea de ap� cald� consumat� de consumatori în cazul apei 
calde de consum. 

Consum pentru 
înc�lzire 

Consumul de energie termic� pentru înc�lzirea spa�iilor din 
institu�ii, locuin�e etc. 

Consum pentru 
apa cald� 

Consumul de energie termic� pentru apa cald� utilizat� în 
circuit deschis în scopuri gospod�re�ti sau sanitare. 

Consumator 
(final) de energie 
termic� 

Persoan� fizic� sau juridic�, român� sau str�in�, care cump�r� 
�i consum� energie termic� pentru uzul propriu . 

Consumator 
casnic (de 
energie termic�) 

Consumator final de energie termic� care cump�r� �i utilizeaz� 
energia termic� pentru propria sa gospod�rie.  

Consumator de 
tip urban 

Consumatorul care utilizeaz� energia termic� pentru înc�lzirea  
locuin�ei, a birourilor institu�iilor, a obiectivelor social – 
culturale, a spa�iilor comerciale �i pentru prepararea apei calde 
de consum. 

Contor de 
energie termic�  

Aparat destinat m�sur�rii energiei termice cedate sub forma de 
agent termic de înc�lzire sau ACC c�tre consumator.  
Not�: contoarele de energie termic� pot fi contoare complete 
(f�r� subansambluri separabile) sau contoare combinate 
(constituite din subansambluri separabile: traductor de debit, 
pereche de sonde de temperatur� �i calculator sau orice 
combina�ie a acestora). 

Consumator 
contorizat 

Consumatorul care în punctul de delimitare a instala�iilor sale 
de cele ale distribuitorului are montat un contor de energie 
termic� utilizat la decontarea energiei termice.  

Consumator  
necontorizat  

Consumator care nu este dotat cu contoare �i pentru care 
stabilirea consumurilor se face dup� indica�iile aparaturii de 
m�surare montate în C.T.  

Cod consumator  Pachet de cifre prin care este identificat un consumator al 
,,GOSCOM“ S.A. Roman 

Delegat/ delega�i 
împuternicit/ 
împuternici�i al/ 
ai 
consumatorilor 

Reprezentantul/reprezentan�ii unei sau mai multor asocia�ii de 
proprietari/locatari, mandatat/mandata�i de membrii 
asocia�iei/asocia�iilor s�-i reprezinte în rela�ia cu furnizorul de 
energie termic� 
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Furnizare (de 
energie termic�) 

 
Activitate de producere, transport, distribu�ie �i comercializare 
a energiei termice c�tre consumatori.  
Not�: aceast� activitate include �i serviciile de m�surare a 
energiei termice vândute la consumator. 

Furnizor de 
energie termic� 

Persoan� juridic�, titular� a unei licen�e de furnizare, care 
asigur� alimentarea cu energie termic� a unui consumator pe 
baza unui contract de furnizare. 

Gospod�rie Persoan� sau ansamblul persoanelor care locuiesc de regul� 
sub acela�i acoperi� �i care iau decizii financiare în comun sau 
se supun acestor decizii luate de al�ii pentru ei.  

Putere termic� Cantitatea de energie termic� în unitatea de timp; se exprim� 
în MW. 

Racord termic Ansamblul instala�iilor prin care se face leg�tura dintre o re�ea 
termic� de transport �i un consumator de energie termic�. 

Re�ea termic� de 
transport 

Ansamblul de conducte, instala�ii de pompare �i de alte 
instala�ii auxiliare, cu ajutorul c�rora se transport� continuu �i 
în regim controlat energie termic� de la centrala termic� la 
consumatori. 

Re�ea termic� de 
distribu�ie 

Ansamblu de conducte cu ajutorul c�rora se distribuie 
continuu �i în regim controlat energia termic�  din re�elele 
termice de transport la consumatori. 

Sistem de 
alimentare 
centralizat� cu 
energie termic� - 
SACET 

Ansamblul instala�iilor �i construc�iilor destinate producerii, 
transportului �i distribu�iei prin re�ele termice, a energiei 
termice, legate printr-un proces comun de func�ionare.  

Suprafa�� 
echivalent� 
termic – SET 

Acea suprafa�� a corpului de înc�lzire care cedeaz� efectiv 
c�ldur�.  Se consider� c� 1 m2 SET este suprafa�a de 1 m2 a 
corpului de înc�lzire care cedeaz� 453 W în condi�ii de 
temperatur� interioar� a înc�perii de 20°C. Temperatura de 
intrare �i ie�ire a agentului termic din corpul de înc�lzire este 
90/70°C, ceea ce determin� o diferen�� medie logaritmic� de 
temperatur� ap�/ aer de 60°C. 

Procedura  Procedura de stabilire �i facturare a consumurilor de energie 
termic�.  

ACC Ap� cald� de consum. 
 

ÎNC Agent termic de înc�lzire. 
 

CT Central� termic�. 
 

PV Proces Verbal. 
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Defalcare 
primar� 

Opera�iile executate de �eful SCF astfel încât datele introduse 
în programul de facturare s� conduc� la o defalcare corect� a 
consumurilor pe cod consumator. Defalcarea primar� se aplic� 
în situa�iile speciale/excep�ii în care exist� mai mul�i 
consumatori pe aceea�i bucl� de contorizare din cadrul 
imobilului �i defalcarea corect� a consumului între ace�tia nu 
poate fi ob�inut� direct prin rularea programului de facturare 
(introducerea datelor brute în program). 

Program Programul de defalcare a consumurilor �i emitere a facturilor. 

MC Metrolog – cititor. 

SCT Sec�ia  Centrale  Termice a  ,,GOSCOM” S.A. Roman. 

MET Metodologia de calcul al consumurilor de energie termic�. 

OC Operator calculator din cadrul Serviciului  Contractare  
Facturare.  

,,GOSCOM“ 
S.A. Roman 

Societatea  Comercial� pe Ac�iuni ,,GOSCOM“ Roman. 

C/C.T. Centralizator de repartizare a consumurilor pe cod consumator 
/ centrala termic�. 

SCF Serviciul  Contractare  Facturare.  

STPI Serviciul   Tehnic  Produc�ie  Investi�ii.  

SECT   Sector. 

 
 
 
 
 

CAPITOLUL III 

DOCUMENTE DE REFERIN�� 

 

Art. 3. – Prezenta Procedur� are la baz� urm�toarele documente de 
referin��: 

a) Codul de m�surare a energiei termice, aprobat prin Ordinul ANRE nr. 
4/29.03.2001, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 197, 
din 19 aprilie 2001; 
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a) H.G. nr. 348/20.07.1993 privind contorizarea apei �i a energiei termice la 

popula�ie, institu�ii publice �i agen�i economici, publicat� în Monitorul 
Oficial al României, Partea I, nr. 190 din 10 august 1993; 

b) Ordinul nr. 29/N/1993 al MLPAT �i DAPL pentru aprobarea Normativului 
Cadru privind contorizarea apei �i energiei termice la popula�ie, institu�ii 
publice �i agen�i economici; 

c) H.G. nr. 425/1994 privind aprobarea Regulamentului pentru furnizarea �i 
utilizarea energiei termice, modificat� prin H.G. nr. 168/2000; 

d) Ordonan�a nr. 20/1992 a Guvernului României privind activitatea de 
metrologie, completat� prin Legea nr. 178/2003 �i modificat� prin Legea       
nr. 98/2004, publicat� în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 333 din 
16 aprilie 2004; 

e) H.G. nr. 755/2004 pentru aprobarea Unit��ilor de m�sur� legale, publicat� în 
Monitorul Oficial nr. 475/27.05.2004;  

f) Legea nr. 199/2000 privind utilizarea eficient� a energiei, publicat� în 
Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 577, din 17 noiembrie 2000, 
modificat� prin O.G. nr.78/30.08.2001 �i O.U.G. nr.64/2003, publicate în 
Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 451, din 1 septembrie 2001; 

g) Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnic� legislativ� pentru elaborarea 
actelor normative; 

h) Ordinul nr. 27/16.02.2004 al B.R.M.L. privind aprobarea Listei oficiale a 
mijloacelor de m�surare supuse obligatoriu controlului metrologic al statului 
LO-2004 publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I,              nr. 
178, din 02 martie 2004; 

i) Legea locuin�ei nr. 114/11.10.1996, publicat� în Monitorul Oficial al 
României, Partea I, nr. 254, din 21 octombrie 1996, modificat� si 
completat� prin Legea nr. 145/27.07.1999 publicat� în Monitorul Oficial al 
României, Partea I, nr. 439, din 9 septembrie 1999; 

j) Normele metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii 
locuin�ei nr. 114/1996, aprobate prin H.G. nr. 1275/2000 publicat� în 
Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 690, din 12 decembrie 2000, 
modificat� prin H.G. nr. 366/2001 �i H.G. nr. 400/2003, publicat� în 
Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 311 din 08 mai 2003; 

k) Contract cadru de furnizare a energiei termice, aprobat prin Decizia 
A.N.R.E. nr. 70/09.11.1999, publicat� în Monitorul Oficial al României, 
Partea I, nr. 633, din 24 decembrie 1999;   

l) Legea Serviciilor Publice de Gospod�rie Comunal� nr. 326/2001; 
m) H.G. nr. 373/2002 privind organizarea �i func�ionarea A.N.R.S.C., publicat� 

în Monitorul Oficial al României nr. 272 din 23 aprilie 2002; 
n) O.G. nr.73/2002 privind organizarea �i func�ionarea serviciilor publice de 

alimentare cu energie termic� produs� centralizat completat� prin O.G.         
nr. 34/29.01.2004 �i modificat� prin Legea nr. 131/21.04.2004; 

o) Standardul românesc SR - EN 1434 – 1/1977. Contoare de energie termicã, 
Partea I: Prevederi generale; 
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p) Standard de performan�� pentru serviciul de furnizare a energiei termice, 

aprobat prin Decizia A.N.R.E. nr. 53/1999, publicat în Monitorul Oficial al 
României, Partea I, nr. 572 din 24 noiembrie 1998; 

q) Licen�ele pentru furnizarea de energie termic�  emise de A.N.R.S.C. 
r) H.G. 1386/2003 

 
 
 
 
 
 

CAPITOLUL  IV 
ETAPE  DE PARCURS PENTRU STABILIREA  CONSUMURILOR  �I   

EMITEREA  FACTURILOR  
 

SEC�IUNEA  I 

Reguli generale 

 

Art. 4. – Prezenta procedur� define�te modul de stabilire �i facturare a 
consumurilor de  energie termic� pentru înc�lzire �i apa cald� menajer� c�tre clien�ii 
,, GOSCOM “ S.A. – Roman. 

Art. 5. – Activit��ile precizate la art. 4 se concretizeaz� prin: prelevarea 
datelor, stabilirea consumurilor, defalcarea consumurilor pe cod consumator, 
emiterea �i distribu�ia facturilor. 

Art. 6. – (1) Consumatorii ,, GOSCOM “ S.A. - Roman, func�ie de modul 
de alimentare cu agent termic �i func�ie de specificul activit��ii sunt consumatori 
urbani. 

  (2) Consumatorii urbani pot fi: 
                  - consumatori casnici; 
                  - consumatori comerciali, institu�ii publice, etc. 

Art. 7 - Din punct de vedere al dot�rii cu contoare de energie termic� a 
consumatorilor ,,GOSCOM“ S.A. - Roman alimenta�i dintr-o C.T., se disting 
urm�toarele cazuri : 

a) C.T. care alimenteaz� consumatori contoriza�i cât �i consumatori  
necontoriza�i; 

b) C.T. care alimenteaz� în exclusivitate consumatori contoriza�i                       
( individual sau pe grupuri de consumatori ); 

c) C.T. care alimenteaz�  consumatori necontoriza�i.  

 



 7
Art. 8 – 1) Stabilirea consumurilor de energie termic� în vederea factur�rii 

la consumatori se efectueaz� pe baza aparaturii de m�surare instalate la ace�tia. 

2) În cazul consumatorilor contoriza�i, la care citirea contoarelor de energie 
termic� presupune accesul într-o incint� apar�inând consumatorului, furnizorul va 
conveni cu ace�tia condi�iile de acces. 

3) În absen�a aparaturii de m�surare la consumatorii racorda�i la re�elele 
termice de distribu�ie aferente CT, determinarea consumurilor de energie termic� se 
efectueaz� printr-o metod� indirect�, bazat� pe m�sur�tori �i calcule, conform celor 
descrise la Capitolul VI. Aceasta presupune existen�a unui volum minim de aparatur� 
de m�surare la nivelul  fiec�rei  CT : 

a) un contor de debit pentru determinarea cantit��ii de ap� rece consumat� 
de centrala termic� ; 

b) un contor de debit pentru m�surarea cantit��ii de ap� de adaos ; 
c) un contor de gaze naturale sau aparatura de m�surare necesar� pentru 

determinarea cantit��ii de combustibil prin metodele uzuale (în cazul 
centralelor termice) ; 

d) termometre pentru m�surarea temperaturii agentului termic din centrala 
termic�, precum �i pentru m�surarea temperaturii apei reci ; 

e) contor de energie termic�  pe racordul termic la ie�irea din CT c�tre 
beneficiar. 

 4) Furnizorul are obliga�ia s� asigure dotarea  CT cu volumul minim de 
aparatur� de m�surare precizat la alin. (3).  

 5) Agen�ii economici �i institu�iile publice cu bran�amente separate au 
obliga�ia de a-�i instala contoare de energie termic�, confor H.G. nr. 933 / 2004. 

    6) În cazul bran�amentelor contorizate prin care sunt alimenta�i mai mul�i 
consumatori necontoriza�i (cazul imobilelor de locuit în care sunt amplasate spa�ii 
comerciale ale unor agen�i economici care, din motive tehnice, nu î�i pot instala 
contoare de energie termic�), furnizorul va defalca consumurile pe consumatorii 
necontoriza�i, (conform modului de calcul al consumurilor de energie, Cap. VI – 
Sec�iunea a 2-a). 

Art. 9. – În cazul în care contorul este defect sau prelevat din instala�ie 
pentru verificare metrologic�, activitatea de stabilire a consumurilor de energie 
termic� va fi efectuat� numai de c�tre responsabilul compartimentului produc�ie din 
cadrul STPI împreuna cu �eful SCT  func�ie de media consumurilor realizate în 
ultimele 3 luni . 

Art. 10 – Facturarea consumurilor de energie termic� se va face lunar. 
Perioada de facturare se refer� la consumurile aferente unei luni calendaristice, iar 
datele de stabilire a acestor consumuri sunt men�ionate în procesul verbal încheiat 
lunar între metrologul – cititor �i reprezentantul/reprezentan�ii consumatorilor 
conform prezentei proceduri. 
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Art. 11 – Atât la demontarea, pentru reparare sau verificare metrologic� 
periodic�, cât �i la reinstalarea aparaturii de m�surare precizate mai jos,                     ,, 
GOSCOM “ S.A. - Roman anun�� reprezentantul / reprezentan�ii consumatorilor 
aferen�i C.T., astfel încât ace�tia s� poat� verifica integritatea sigiliilor metrologice �i 
a celor aplicate la instalare, înaintea demont�rii aparaturii �i respectiv s� asiste la 
opera�iunea de sigilare la instalarea aparaturii. La solicitarea reprezentantului / 
reprezentan�ilor consumatorilor, ,,GOSCOM“ S.A. - Roman va permite plasarea la 
instalare, al�turi de sigiliul aplicat de c�tre personalul autorizat �i a unui sigiliu al 
acestora. 

a)  Prevederile acestui articol se aplic� oric�rui contor de energie termic� instalat 
în C.T. sau în instala�iile consumatorilor �i utilizat pentru stabilirea 
consumurilor ce urmeaz� a fi facturate consumatorilor. 

b) În procesul verbal ce se încheie la 
demontarea/montarea unui contor din categoria celor precizate la aliniatul a) se 
consemneaz� indexul acestuia. La demontarea contorului se verific� atât 
integritatea sigiliilor metrologice, cât �i a celor aplicate la instalare, 
consemnându-se starea acestora în acela�i proces verbal.  

c) ,,GOSCOM“ S.A. - Roman va anun�a reprezentantul / reprezentan�ii 
consumatorilor în scris sau telefonic, cu cel pu�in dou�zeci �i patru de ore 
înainte de ora la care este programat� opera�iunea respectiv�.  

Art. 12 – Toate datele �i rapoartele de produc�ie care stau la baza stabilirii 
consumurilor de energie termic� �i apa rece pentru apa cald�, precum �i rezultatul 
acestora sunt înregistrate �i arhivate în cadrul SCT si STPI. 

 
 

 
 

SEC�IUNEA  a 2-a  
 

Citirea indica�iilor aparaturii de m�surare �i înregistrare a datelor din C.T.   
 

Art. 13 – Pentru consumatorii necontoriza�i se procedeaz� astfel: 

a) Personalul furnizorului de gaze naturale, în prima zi a lunii urm�toare  
comunic� c�tre SCT consumul de combustibil realizat în luna respectiv� de fiecare 
CT. Consumurile respective sunt înregistrate �i arhivate la SCT si STPI ; 

b) Consumurile de gaze naturale sunt analizate de c�tre �eful SCT iar în 
cazul în care exist� obiec�ii asupra acestora contacteaz� furnizorul de gaze naturale în 
vederea rezolv�rii lor de comun acord; 
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c) La sfâr�itul lunii, la o dat� stabilit� de comun acord cu furnizorul de ap�, 

salariatul furnizorului de ap� împreun� cu metrologul cititor �i reprezentantul/ 
reprezentan�ii consumatorilor fac prelevarea datelor privind consumul de ap� 
înregistrat în luna respectiv� la fiecare CT; 

d) Metrologul cititor �i reprezentantul/reprezentan�ii consumatorilor fac 
prelevarea datelor privind consumul de ap� înregistrat în luna respectiv� la fiecare 
CT; 

e) Activit��ile de la lit. c) �i d) se finalizeaz� prin încheierea între 
metrologul cititor �i reprezentantul/reprezentan�ii consumatorului a unui proces 
verbal, întocmit conform formularului anexat; 

f) Contoarele de ap� rece se citesc zilnic de operatorul CT, iar datele citite 
sunt consemnate în "Registrul de parametri CT";                                                    

Art. 14 – Pentru consumatorii contoriza�i se procedeaza astfel : 
a) Activitatea de prelevare a datelor aferente fiecarei CT la care 

consumatorii contorizati sunt racorda�i se realizeaz� conform art. 13; 
b)  Metrologul cititor cite�te la sfâr�itul fiec�rei luni grupele de masur� 

instalate în CT sau la consumator toate datele necesare în vederea stabilirii 
consumurilor de ap� si energie termic�; 

d) Datele prelevate se consemneaz� într-un proces verbal încheiat între 
metrologul cititor �i reprezentantul consumatorului.  
 
 

SEC�IUNEA a 3-a 
Analizarea �i avizarea consumurilor în vederea factur�rii 

 

Art. 15 - Înregistr�rile efectuate pe rapoartele de produc�ie pentru fiecare 
SECT  cumulate la nivelul  SCT �i semnate de seful SECT, SCT si AMC sunt 
transmise de c�tre �eful AMC în prima zi a lunii c�tre  STPI  . 

Art. 16 – În aceea�i zi responsabilul AMC-i�tilor analizeaz� împreun� cu 
SCT �i STPI rapoartele de produc�ie.  

 

SEC�IUNEA a 4-a 
Defalcarea consumurilor pe cod consumator - pentru consumatorii urbani 

alimenta�i din re�elele termice de distribu�ie aferente CT 
 

Art. 17 - În ziua primirii documentelor conform Art. 16, STPI defalc� 
consumurile aferente consumatorilor urbani contoriza�i . 
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Art. 18 – Datele de la art. 15 se înscriu de c�tre STPI în tabelul 

Centralizator / C.T. / bloc / Sect.  �i se transmit la SCF .  

Art. 19 – În termen de 2 zile de la data primirii documentelor conform          
art. 16 operatorul de date din cadrul SCF  introduce datele de facturare �i ruleaz� 
programul de facturare ob�inând desf��ur�torul de repartizare a consumurilor pe cod 
consumator / C.T. / Sect . 

 Art. 20 – �eful  SCF verific� datele con�inute în desf��ur�torul de 
repartizare a consumurilor �i efectueaz�, în cazul constat�rii unor neconcordan�e între 
desf��ur�torul  de repartizare a consumurilor �i datele de facturare, corec�iile 
necesare. 

Art. 21 – Desf��uratorul de repartizare a consumurilor / CT verificat de 
�eful SCF va fi discutat cu �eful SCT �i va fi semnat de c�tre acesta. 

Art. 22 – Operatorul calculator din cadrul SCF opereaz� corec�iile 
semnalate de c�tre �eful SCF �i ini�iaz� rularea programului de facturare în vederea 
ob�inerii desf��ur�torului final de facturare �i a emiterii propriu zise a facturilor . 

 

SEC�IUNEA a 5-a 
Emiterea facturilor 

 

Art. 23 –  Activit��ile de la art. 22 se concretizeaz� prin emiterea facturilor 
având con�inutul conform Anexei 2  c�tre to�i consumatorii  ,,GOSCOM“ S.A. – 
Roman în maxim dou� zile. 

Art. 24 – La SCF se vor redacta C / CT con�inând toate datele necesare 
în�elegerii �i verific�rii de c�tre consumatori a modului în care s-au determinat 
cantit��ile de energie termic� �i volumul de ap� rece pentru apa cald�, aferente 
perioadei de facturare anterioare, pentru fiecare CT. La solicitarea consumatorilor,  
informa�iile respective vor fi puse la dispozi�ia acestora �i în copie xerox. 
Formularele vor con�ine cel pu�in urm�toarele date: 

a) cantitatea total� de energie termic� produs� / CT / Sect.; 
b) cantitatea total� de energie termic� pentru înc�lzire furnizat� / CT / Sect.; 
c) cantitatea total� de energie termic� pentru ACC furnizat� consumatorilor 

contoriza�i alimenta�i /  CT / Sect.;  
d) cantitatea total� de energie termic� pentru înc�lzire furnizat� consumatorilor 

contoriza�i alimenta�i din  CT;  
e) cantitatea total� de energie termic� pentru ACC furnizat� agen�ilor 

comerciali, institu�iilor publice, alimentate din CT (determinat� pe baz� de 
baremuri); 

f) cantitatea total� de energie termic� pentru înc�lzire furnizat� agen�ilor 
comerciali, institu�iilor publice, dot�rilor social-culturale alimentate din CT; 
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g) suprafa�a echivalent� termic total� aferent� CT; 
h) num�rul total de persoane alimentate din CT; 
i) volumul total de ACC furnizat din CT; 
j) dac� s-au efectuat diminu�ri ale cantit��ilor de energie termic� furnizate în 

func�ie de parametrii reali de livrare a energiei termice fa�� de cei de contract. 

Art. 25 –  În termen de o zi facturile care urmeaz� a fi transmise 
consumatorilor sunt sortate, �tampilate �i grupate pe fiecare sector de c�tre agen�ii 
prest�ri  servicii din cadrul SCF . 

Art. 26 –  Activit��ile de la art. 22 se desf��oar� sub coordonarea �efului 
SCF . 

 

SEC�IUNEA a 6-a 
Distribu�ia facturilor 

 

Art. 27 – Facturile cu borderourile aferente se transmit prin agentii de 
prest�ri servicii din cadrul  SCF a doua zi dup� încheierea activit��ii de la art. 22 
direct la sediile asocia�iilor de locatari/proprietari, case particulare, agen�i economici 
�i agen�i  bugetari . 

 

SEC�IUNEA a 7- a 
Arhivarea �i accesul consumatorilor la informa�ii 

 
Art. 28 –,,GOSCOM“ S.A. - Roman are obliga�ia : 
a) s� ahiveze rapoartele de produc�ie lunare SCT , STPI , SCF; 
b) s� arhiveze centralizatoarele lunare cu repartizarea E.T. pe cod de 

consumator / CT / SECT  la SCF si STPI; 
c) s� asigure consultarea centralizatoarelor lunare privind datele utilizate în 

procesul de facturare de c�tre consumatori la cererea verbal� sau scris� a acestora; 
d) s� asigure un program de lucru cu publicul permanent în zilele 

lucr�toare. 
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CAPITOLUL  V 

RESPONSABILIT��ILE PERSONALULUI  ,, GOSCOM “ S.A. - ROMAN ÎN 
DESF��URAREA ACTIVIT��ILOR DE STABILIRE �I FACTURARE A 

CONSUMURILOR  

 
Art. 29 – Comitetul Director are responsabilitatea de a stabili data de 

încheiere a procesului verbal aferent lunii decembrie. 
Art. 30 – Directorul tehnic va analiza �i semna centralizatorul final de 

repartizare a consumurilor împreun� cu �eful SCT. 
Art.  31 – �eful AMC are responsabilitatea de a stabili data de încheiere a 

procesului verbal aferent consumurilor lunare. 
Art.  32 -  �eful SCT are urm�toarele responsabilit��i: 
a) analizeaz� împreun� cu responsabilul produc�ie STPI �i �eful SCF 

centralizatoarele de energie termic� pentru fiecare CT / SECT;  
b) semneaz� centralizatoarele lunare pentru fiecare CT / SECT;  
c) instruie�te �i verific� lunar personalul metrolog cititor cu privire la 

însu�irea �i modul de aplicare a MET; 
d) activitatea se concretizeaz� prin încheierea unui proces verbal  semnat de 

c�tre AMC – ist / Sector , datat, înregistrat �i arhivat la SCT; 
e) stabile�te consumurile de energie termic� în cazul în care contorul este 

defect sau prelevat din instala�ie pentru verificare metrologic�, împreun� cu 
responsabilul produc�ie din cadrul STPI; 

f) vizeaz� �i dateaz� fi�ele de urm�rire a consumurilor / CT; 
g) analizeaz� consumurile de gaze pentru fiecare CT; 
h) înregistreaz� �i arhiveaz� consumurile comunicate de furnizorul de gaze 

naturale; 
i) ini�iaz� activitatea de conciliere referitoare la consumurile de gaze 

communicate; 
j) transmite la STPI rapoartele de produc�ie lunare privind consumurile de 

energie termic� semnate. 

Art. 33 - Responsabilul SCF  are urm�toarele atribu�ii: 

a) prime�te de la responsabilul cu produc�ia  din cadrul STPI rapoartele 
lunare de produc�ie / CT pentru energia termic� produs� pentru înc�lzire �i ACC; 

b) realizeaz� defalcarea primar� a consumurilor pentru asigurarea 
compatibilit��ii datelor cu programul de facturare înregistrând rezultatul în 
centralizatorul respectiv; 

c) transmite documentele referitoare la facturare, operatorului de date; 
d) preia centralizatorul de energie termic� CT �i cod consumator pe care îl 

verific� efectuând corec�iile necesare în cazul constat�rii unor erori de repartizare; 
e) coordoneaz� activitatea de transmitere a facturilor c�tre  clien�i . 
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Art. 34 -  Metrologul cititor are urm�toarele responsabilit��i :  

a) particip� la instruirea efectuat� lunar de c�tre �eful SCT �i �eful AMC; 
b) semneaz� procesul verbal încheiat cu ocazia instruirii de c�tre �eful  

SCT; 
c) cite�te grupele  de  m�sur� în vederea stabilirii consumurilor de energie 

termic�; 
d) înregistreaz� datele citite completând toate rubricile din fi�ele de 

urm�rire a contoarelor; 
e) încheie cu reprezentantul consumatorului un proces verbal de confirmare 

a citirii; 
f) anun�� consumatorii asupra încheierii procesului verbal referitor la 

consumul lunii curente; 
g) efectueaz� calculele de stabilire a consumurilor de energie termic� 

înregistrate de grupele de m�sur�; 
h) completeaz� raportul de produc�ie cu cantit��ile de energie termic� 

pentru înc�lzire �i ACC; 
i) constat�, anun�� �i preleveaz� din instala�ii grupa de m�sur� defect�,  o 

duce la verificare sau la repara�ie , o repune în func�iune �i o sigileaz�. 

Art. 35 - Operatorul date din cadrul SCF are urm�toarele responsabilit��i: 

a) prime�te �i introduce în baza de date a programului de facturare datele de 
facturare de la �eful SCF; 

b) opereaz� corec�iile efectuate de �eful SCF în centralizatoarele de 
repartizare a consumurilor pe fiecare CT; 

c) ini�iaz� rularea programului în vederea emiterii facturilor; 
d) listeaz�  �i  grupeaz� facturile pe sectoare. 

 
 

METODOLOGIA  DE  CALCUL  A  CONSUMURILOR 
DE ENERGIE TERMIC� PENTRU CONSUMATORII 

,, GOSCOM “ S.A. - ROMAN 
 

CAPITOLUL  VI 
 

MODUL DE  CALCUL  AL CONSUMURILOR  DE ENERGIE TERMIC�  
 

SEC�IUNEA  1 
Ipoteze  de  lucru 

 
Art. 36 - Pentru  consumatorii necontoriza�i stabilirea consumurilor se face 

utilizând indica�iile contoarelor montate în C.T.: contorul de energie termic� pentru 
înc�lzirea apei calde de consum, contorul de ap� rece �i contorul de ap� de adaos ( a 
se vedea schema termic�  de principiu  a C.T. ). 
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Art. 37 - În cazul în care C.T. sunt echipate cu contoare de energie termic� 

atât pe circuitul / circuitele secundare de înc�lzire cât �i pe circuitul / circuitele de apa 
cald� de consum, stabilirea consumurilor se va face dup� indica�iile acestor  contoare. 

Art. 38 - Conform legisla�iei în vigoare, toate calculele trebuie s� se 
efectueze în Sistemul Interna�ional (SI), deci energia termic� se va exprima în 
gigajouli (simbol GJ), iar pre�urile �i tarifele pentru energia termic� în lei/GJ . Se 
tolereaz� exprimarea energiei termice în gigacalorii �i a pre�urilor �i tarifelor în 
lei/Gcal. 

Art. 39 –  (1) Pentru perioada tranzitorie, în care energia termic� se 
exprim� înc� în  gigacalorii în vederea factur�rii, în formulele de calcul ale 
consumurilor de energie termic� apare un  factor de conversie k, ale c�rui valori 
depind de unitatea de m�sur� a energiei termice indicate de calculatoarele contoarelor 
de energie termic� : 

- pentru trecerea din [MWh] în [Gcal]: k = 0,8598                                       

Q[Gcal] = 0,8598 x Q [MWh]                                                          ( 1 )     

     
  (2) Pentru determinarea energiei termice în gigajouli (GJ), în cazul în care 
indica�iile contoarelor de energie termic� sunt exprimate în megawatt-ore [MWh],          
s-a introdus factorul de conversie k1, cu valoarea k1 = 3,6. 

Q[GJ] = 3,6 x Q [MWh]                                                  ( 2 ) 
 

 
 

SEC�IUNEA  a 2 – a 
Consumatori urbani alimenta�i din re�eaua termic� de distribu�ie  

aferent� unei centrale termice  
 

Art. 40 - Determinarea energiei termice in C.T. se efectueaz� prin citirea 
contorului de energie termic� instalat pe racordul C.T. la re�eaua termic� de transport 
astfel : 

     

 1Q1Q2 k)I(IQ ×−= (GJ)                                                             ( 3 ) 

 

 k)I(IQ Q1Q2 ×−=  [Gcal]                                                                     ( 4 ) 

unde : 

Q ( Gj ) [ Gcal ] = reprezint� energia termic� produs� în C.T., pe perioada  de  
facturare . 
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IQ1= index de energie termic�, (GJ)  sau  [ MW h] , citit pe calculatorul contorului de 
energie termic�, la începutul perioadei de facturare ; 

IQ2= index de energie termic�, (GJ) sau  [ MW h] , citit pe calculatorul contorului de 
energie termic�, la sfâr�itul  perioadei de facturare; 

 

          

DETERMINAREA CONSUMURILOR DE ENERGIE TERMIC� �I AP� PE                                                 
PERIOADA DE VAR� �I ÎN PERIOADELE DE TRECERE ÎNTRE 

REGIMURI 

 
Art. 41 -  Energia termic� furnizat� cu apa cald� de consum în regimul de 

var� se determin� pe baza rela�iei  

  Qnc= Q - Qp(GJ) [Gcal], care în acest caz devine: 

 

QpQppQQQQQ trtrPTpaccnc ×−=×+−=−== )(1)( (GJ) [Gcal]      (5) 
    

unde: 
 

Qp (GJ) [Gcal] reprezint� pierderile de energie termic� în punctul termic �i pe re�eaua 
de distribu�ie aferent� acestuia. În aceast� situa�ie Qp se identific� cu Qpt  pierderile 
prin transmisie c�tre mediul ambiant.  

Art. 45 -  Pentru perioadele de facturare care includ momentul de trecere de 
la un regim la cel�lalt (iarn�-var� sau var�-iarn�) se vor aplica în mod distinct (prin 
citirea aparaturii de m�surare la data schimb�rii regimurilor): 

- calculele prezentate la art. 40, art. 41 �i art. 43,  pentru perioada în care s-a 
func�ionat în regimul de iarn�; 
- calculul prezentat la art. 42 �i art. 43, pentru perioada în care s-a func�ionat în 
regimul de var�. 
 

DEFALCAREA PE CONSUMATORI A CONSUMURILOR DE ENERGIE 
TERMIC� �I AP� 

 
Art. 42 -  Consumurile care urmeaz� a fi facturate consumatorilor urbani 

sunt urm�toarele: 

- consumul de energie termic� pentru prepararea apei calde de consum Qacc ; 
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- volumul de ap� rece pentru prepararea apei calde de consum Vacc ; 

- consumul de energie termic� pentru înc�lzire Qînc . 

Art. 43 -  Defalcarea consumurilor c�tre  clien�ii urbani necontoriza�i se 
face astfel :  

a) - pentru apa cald� de consum livrat� consumatorilor casnici defalcarea se 
face propor�ional cu num�rul de persoane, iar pentru cea livrat� agen�ilor 
comerciali, institu�iilor publice defalcarea se face dup� baremuri; 

b) - în defalcarea consumurilor se �ine cont de necesitatea diminu�rii 
consumurilor pentru consumatorii afecta�i de lipsa de presiune a apei reci 
(respectiv a apei calde de consum), a agentului secundar de înc�lzire, de 
întreruperile în furnizare datorate lucr�rilor diverse; 

c) -  se determin� consumurile totale de energie termic� pentru prepararea 
apei calde de consum Qacc,  pentru înc�lzire Qînc �i volumul de ap� cald� de 
consum Vacc  aferent� consumatorilor contorizati conform: 

- Consumul total de energie termic� pentru prepararea apei calde de consum al 
consumatorilor contoriza�i Qacccont se determin� pe baza rela�iei: 

�
=

=
n

1i
accicontacc QQ

(GJ) [Gcal]                              ( 6 )

         
- Consumul total de energie termic� pentru înc�lzire al consumatorilor 

contoriza�i  
 
Qînccont  se determin� pe baza rela�iei: 

�
=

=
m

1i
incicontinc QQ

(GJ) [Gcal]                                        ( 7 )

         

- Volumul total de ap� cald� de consum al consumatorilor contoriza�i  
Vacc cont se determin� pe baza rela�iei: 

 

�
=

=
n

1i
accicontacc VV

(m3)                                         ( 8 )  

unde: 
n = num�rul consumatorilor alimenta�i din re�elele termice de distribu�ie aferente 
punctului termic, la care sunt instalate contoare de energie termic� pentru apa cald� 
de consum; 
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m = num�rul consumatorilor alimenta�i din re�elele termice de distribu�ie aferente 
punctului termic, la care sunt instalate contoare de energie termic� pentru înc�lzire; 
Qiacc (GJ) [Gcal] = consumul de energie termic� pentru apa cald� de consum aferent 
consumatorului i, determinat prin citirea contorului consumatorului, 
Qiînc. (GJ) [Gcal] = consumul de energie termic� pentru înc�lzire aferent 
consumatorului i, determinat prin citirea contorului consumatorului ; 
Viacc (m

3) = consumul de ap� cald� de consum aferent consumatorului i,  determinat 
prin citirea contorului consumatorului. 

 

a) se determin� consumul total de energie termic� pentru prepararea apei calde de 
consum Qacc , pentru înc�lzire Qînc  �i volumul de ap� cald� de consum Vacc aferente 
consumatorilor necontoriza�i  conform : 

 

Qaccnecont = Qacc - Qacccont(GJ) [Gcal]                                            ( 9 )  
- consumul total de energie termic� pentru înc�lzire al consumatorilor 

necontoriza�i Qîncnecont este: 
 

Qîncnecont  = Qînc  – Qînccont(GJ) [Gcal]                                   ( 10 ) 
     

- volumul total de ap� cald� de consum al consumatorilor necontoriza�i 
Vaccnecont este: 

 

Vaccnecont = Vacc - Vacccont(m
3)                                                                 ( 11 ) 

 
 
b)  Se defalc� pe consumatori consumurile de energie termic� pentru prepararea apei 
calde de consum Qacc , pentru înc�lzire Qînc �i volumul de ap� cald� de consum Vacc 
aferent consumatorilor necontoriza�i, conform art. 47. 

 
 

DETERMINAREA CONSUMURILOR REALIZATE DE CONSUMATORII 
URBANI ALIMENTATI DIN RETEAUA TERMICA DE DISTRIBU�IE 
AFERENT� UNEI C.T. CARE ALIMENTEAZ� ÎN EXCLUSIVITATE 

CONSUMATORII CONTORIZA�I 
 

Art.  44 -  Consumul de energie termic� pentru apa cald� de consum al 
imobilului se datermin� pe baza indica�iilor contorului de energie termic� de pe 
bran�amentul imobilului : 
 

1i1Qi2Qaccimob k)I(IQ ×−=  (GJ)                             ( 12 )
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k)I(IQ i1Qi2Qaccimob ×−=  [Gcal]         ( 13 ) 
 
Consumul de energie termic� pentru apa cald� de consum al 

AGEN�ILOR se determin� pe baza indica�iilor contoarelor de energie termic� – dac� 
respectivii AGEN�I sunt contoriza�i : 

 

    1A1QA2QaccAGENT k)I(IQ ×−= (GJ)         ( 14 )
   

   

 

k)I(IQ A1QA2QaccAGENT ×−= [Gcal]                    ( 15 )
     

 

sau pe baz� de baremuri – dac� AGEN�II sunt necontoriza�i 
 

  �= baremaccAGENT QQ (GJ) [Gcal]                            ( 16 ) 
 
 
Rezult� consumul de energie termic� aferent apei calde de consum 

pentru consumatorul casnic : 
 
 

  Qacccasn = Qaccimob - �QaccAGENT(GJ) [Gcal]                                      ( 17 ) 
 
 
 

s-a luat în considerare cazul general, când într-un imobil de locuin�e sunt amplasa�i 
atât consumatori casnici, cât �i agen�i comerciali, institu�ii publice (numi�i în 
continuare AGEN�I) alimenta�i prin bran�amente comune atât pentru circuitul de 
înc�lzire, cât �i pentru circuitul de ap� cald� de consum. 

Volumul de ap� cald� consumat de imobil se determin� pe baza 
indica�iilor contorului de energie termic� de pe bran�amentul imobilului : 

 

 Vaccimob = IV2i –IV1i(m
3)                                                                                                                          ( 18 ) 

 
Volumul de ap� cald� consumat de AGEN�I se determin� pe baza 

indica�iilor contoarelor de energie termic� (dac� sunt contoriza�i) 
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 VaccAGENT  =IV2A –IV1A (m3)                                                                      ( 19 ) 
 

 
sau pe baz� de baremuri – dac� AGEN�II sunt necontoriza�i  

  �= baremAGENTacc VV (m3)                                                         ( 20 )  
 

Rezult� consumul de ap� cald� al consumatorului casnic: 
 

 Vacccasn = Vaccimob  - �VaccAGENT (m3)                                                  ( 21 )  
 

S-au folosit urm�toarele nota�ii: 
 
 Vaccimob ; VaccAGENT = reprezint� volumul de ap� cald� de consum 

condumat de imobil, respectiv AGENT pe întreaga perioad� de facturare. 
IV2A , IV1A , IV2i  , IV1i ( m ³ ) = indexuri de volum pentru ap� cald� de 

consum indicat de calculatorul contorului de energie termic� montat la imobil, 
respectiv la AGENT , la începutul / sfâr�itul perioadei de facturare. 

Vacccasn= volum de ap� cald� de consum ce urmeaz� a fi facturat 
consumatorilor casnic din imobilul contorizat. 

VaccAGENT = suma volumelor de ap� cald� de consum realizat� de to�i 
consumatorii comerciali, institu�ii publice, situa�ii în incinta imobilului, contoriza�i 
sau necontoriza�i. 

Qaccimob  (GJ) [Gcal]; QaccAGENT (GJ) [Gcal]  = consum de energie termic� 
pentru ap� cald� de consum realizat de imobil, respectiv de AGENT, în luna de 
facturare ; 

IQ1i (GJ) [MWh]; IQ1A (GJ) [MWh]; IQ2i (GJ) [MWh]; IQ2A (GJ) [MWh] - 
indexuri de energie termic� pentru apa cald� de consum indicat de calculatorul 
contorului de energie termic� montat la imobil, respectiv la AGENT , la începutul / 
sfâr�itul perioadei de facturare ; 

Qacccasn (GJ) [Gcal]  = consumul de energie termic� pentru apa cald� de 
consum ce urmeaz� a fi facturat consumatorului casnic din imobilul contorizat. 

�QaccAGENT  (GJ) [Gcal]  = suma consumurilor de energie termic� pentru 
apa cald� de consum realizate de to�i consumatorii comerciali, institu�ii publice, 
situate în incinta imobilului, contoriza�i sau necontoriza�i. 

 
Art.  45 -  Energia termic� pentru înc�lzire consumat� de consumatorii 

casnici �i respectiv de AGEN�I se determin� astfel: 
Consumul de energie termic� pentru înc�lzire al imobilului se determin� 

pe baza indica�iilor contorului de energie termic� de pe bran�amentul imobilului : 
 

1
'

i1Q
'

i2Qincimob k)I(IQ ×−=  (GJ)                                      ( 22 ) 
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k)I(IQ '
i1Q

'
i2Qincimob ×−=  [Gcal]                 ( 23 ) 

 
 
Consumul de energie termic� pentru înc�lzire al AGEN�ILOR se 

determin� pe baza indica�iilor contoarelor de energie termic� – dac� AGEN�II sunt 
contoriza�i : 

 
 
 
 

 1
'
Q1A

'
Q2AincAGENT k)I(IQ ×−=  (GJ)                            ( 24 )   

                 

 k)I(IQ '
Q1A

'
Q2AincAGENT ×−=  [Gcal]                   ( 25 )    

           

rezultând prin diferen�� consumul de energie termic� pentru înc�lzire al 
consumatorului casnic : 
 
 

 Qînccasn = Qîncimob – �QîncAGENT (GJ) [Gcal]                                                         ( 26 ) 
 
 
Pentru consumul AGEN�ILOR necontoriza�i, consumul total al 

imobilului se repartizeaz� între consumatorul casnic �i AGEN�I în func�ie de 
suprafa�a echivalent� termic aferent� acestora: 

 

 incimob
imob

AGENT
incAGENT Q

SET
SET

Q ⋅= (GJ) [Gcal]         ( 27 )   

                    
 

incimob
imob

casn
inccasn Q

SET
SET

Q ⋅=  (GJ) [Gcal]                             ( 28 ) 

 
unde : 
 
Qîncmob (GJ) [Gcal]; QîncAGENT (GJ) [Gcal] = consumul de energie termic� 

pentru înc�lzire realizat de imobil / AGENT ; 
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IQ1i (GJ) [MWh]; IQ1A (GJ) [MWh]; IQ2i (GJ) [MWh]; IQ2A (GJ) [MWh]=  

indexuri de energie termic� pe calculatorul contorului de energie termic� pentru 
înc�lzire montat la imobil / AGENT la începutul / sfâr�itul perioadei de facturare ; 

Qînccasn (GJ) [Gcal] = consumul de energie termic� pentru înc�lzire ce 
urmeaz� a fi facturat consumatorilor casnici din imobil ; 

�QîncAGENT (GJ) [Gcal] = suma consumurilor de energie termic� pentru 
înc�lzire realizat� de AGEN�I din imobil contorizati sau necontoriza�i. 

 
 

DETERMINAREA CONSUMURILOR REALIZATE DE CONSUMATORII 
URBANI ALIMENTATI DIN RE�EAUA TERMICA DE DISTRIBU�IE 
AFERENT� UNEI C.T. CARE ALIMENTEAZ� IN EXCLUSIVITATE 

CONSUMATORII CONTORIZA�I 
 

Art.  46 -  Se procedeaz� în conformitate cu art. 44 �i art. 45. 
 

 
CALCULUL CONSUMURILOR DE ENERGIE TERMIC� PENTRU 

CONSUMATORII CONTORIZA�I 
 

Art.  47 -  Energia termic� Q furnizat� unui consumator contorizat, racordat 
la re�eaua termic� de transport, pe o perioada de facturare, se determin� pe baza 
înregistr�rilor contorului de energie termic�: 
 

112 kIIQ QQ ×−= )( (GJ)                       (29) 

 

kIIQ QQ ×−= )( 12 [Gcal]             (30) 

 
unde : 
 
IQ2  = indexul de energie termic� indicat de calculatorul contorului de 

energie termic� la sfâr�itul perioadei de facturare . 
IQ1  = index de energie termic� indicat de calculatorul contorului de 

energie termic� la începutul perioadei de facturare. 
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Tabel  2 :  VALORI DE TRANSMITERE A DATELOR NECESARE 

VALORIFIC�RII  
MODULUI IN CARE S-AU DETERMINAT ENERGIA TERMIC� �I 

VOLUMUL DE AP� 
RECE PENTRU APA CALD� DE CONSUM PRECIZATE IN FACTURA 

 
- Consumator  casnic  necontorizat  _______________   
- Perioada de facturare  _______________  
- C.T.   
 
 
Nr. 
crt. Date  de  intrare Unitate de 

m�sur� Valoare 

0 1 2 3 
1. IQ1 - Indexul vechi al contorului de energie 

termic� 
(GJ) [MWh]  

2. IQ2 - Indexul nou al contorului de energie 
termic� 

(GJ) [MWh]  

3. Q - Energia termic� produs� în CT (numai 
pentru consumatorii alimenta�i din CT) 

(GJ) [Gcal]  

4. Consumul de combustibil al centralei termice 
(numai pentru consumatorii alimenta�i din CT), 
inclusiv puterea calorific� inferioar� a acestuia 

(m³N) / (kg)  

5. �CT – randamentul de func�ionare al CT, 
influentat de numarul de porniri / opriri zilnice 

%  

6. QCT - Pierderile de energie termic� în CT  (GJ) [Gcal]  
7. Qpt - Pierderile de energie termic� prin 

transmisie în re�elele termice de distribu�ie 
aferente CT  

(GJ) [Gcal]  

8. Qps - Pierderile de energie termic� prin sc�p�ri 
în re�elele termice de distribu�ie aferente CT –
(aferente atât circuitelor de înc�lzire cât �i celor 
de ACC) 

(GJ) [Gcal]  

9. tp - Temperatura medie lunar� pentru agentul 
termic de înc�lzire furnizat din CT  

(K) [°C]  

10. Tacc  - Temperatura medie lunar� pentru apa 
cald� de consum furnizat� din CT  

(K) [°C]  

11. tar – Temperatura medie lunar� pentru apa 
rece intrat� în CT  
 

(K) [°C]  

12. Qacc - Energia termic� pentru ACC furnizat� 
din CT 

(GJ) [Gcal]  

0 1 2 3 
13. Qinc - Energia termic� pentru înc�lzire 

furnizat� din CT  
(GJ) [Gcal]  
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14. Qacc cont - Energia termic� pentru ACC 

furnizat� consumatorilor contoriza�i alimenta�i 
din respectiva CT  

(GJ) [Gcal]  

15. Qinc cont - Energia termic� pentru înc�lzire 
furnizat� consumatorilor contoriza�i alimenta�i 
din respectiva CT 

(GJ) [Gcal]  

16. Qacc AGENT - Energia termic� pentru ACC 
furnizat� agen�ilor comerciali, institu�iilor 
publice/social culturale alimentate din  CT 
(determinate pe baza de baremuri) 

(GJ) [Gcal]  

17. Qinc AGENT - Energia termic� pentru 
înc�lzire furnizat� agen�ilor comerciali, 
institu�iilor publice/social culturale alimentate 
din  CT  

(GJ) [Gcal]  

18. Suprafa�a echivalent� termic total� aferent� CT (m²)  
19. Num�rul total de persoane alimentate din CT (nr.)  
20. VpPT  - Consumul propriu de ap� CT  (m³)  
21. Vad - Volumul de ap� de adaos aferent CT (m³)  
22. Var - Volumul de ap� rece intrat în CT (m³)  
23. Vacc - Volumul total de ACC furnizat din CT  (m³)  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 


