
 
MAI SIMPLU, MAI U�OR, MAI IEFTIN �I MULT MAI ECHITABIL 

 

REPARTIZAREA C�LDURII PE APARTAMENTE  
LA ASOCIA�IILE DE PROPRIETARI ÎN CARE  

SUNT APARTAMENTE CU  REPARTITOARE �I F�R� REPARTITOARE 
FARA A APELA LA SERVICIILE UNEI FIRME 

 

Avantajele acestui mod de repartizare: 
 

1. Fiecare proprietar economise�te în fiecare lun� bani, cel pu�in cei pe care îi 
pl�tea firmei. 

2. Se poate aplica în orice situa�ie chiar �i acolo unde în bloc exist� doar un singur 
apartament care mai are repartitoare.  

3. Proprietari care se înc�lzesc �i fie au fie nu au repartitoare nu mai depind de 
ceilal�i, costul c�ldurii fiind corect.  

4. Administratorul scap� de stresul rela�iei cu firma �i de problemele cu 
proprietarii nemul�umi�i.   

 
PROCEDURA DE REPARTIZARE A C�LDURII PE APARTAMENTE  
 
Ce se face la început o singur� dat� sau pe parcurs dac� apar modific�ri: 
 

1. Se afl� S.E.T. total pe cl�dire: scrie pe factura R.A.D.E.T. Dac� în prezent nu mai scrie 
uita�i-v� pe o factur� din urm� în care sigur scrie. 
 
2. Afla�i S.E.T. (calorifere �i �evi de trecere neizolate termic) pentru fiecare apartament care 
nu are repartitoare. Nu este greu deloc dac� apela�i la un specialist. Se face în câteva ore. 
Estimativ (inclusiv �evile de trecere neizolate termic):   
Garsonier�: S.E.T. = 9 m.p. (sau 7,5 m.p. cu �evile izolate termic). 
2 camere: S.E.T. = 14,50 m.p. (sau 12,5 m.p. cu �evile izolate termic). 
3 camere: S.E.T. = 18,50 m.p. (sau 16,25 m.p. cu �evile izolate termic). 
4 camere: S.E.T. = 23 m.p. (sau 20 m.p. cu �evile izolate termic). 
 
Not�: Pentru apartamentele debran�ate, total sau par�ial, se dimensioneaz� S.E.T. dup� ceea ce mai 
exist� ca, corp de înc�lzire în apartament (calorifer/e, �evi de trecere neizolate termic). 
Pentru un apartament debran�at total �i cu �evile de c�ldur� care trec prin apartament izolate termic 
S.E.T. = 0.  
 

3. Afla�i S.E.T. (pentru �evile de trecere neizolate termic) pentru fiecare apartament care  
are repartitoare.   
Estimativ: Pentru o coloan� tur �i retur de dimensiuni medii (tipul standard de �evi care traverseaz� o 
camer�) S.E.T. = 0,48 m.p./coloan� tur-retur. 
 

4. Afla�i S.E.T. pentru spa�iile comune (pentru �evile de c�ldur� din subsol �i de pe casa 
sc�rii neizolate termic �i pentru caloriferele de pe casa sc�rii).   
Estimativ:  Din practic� S.E.T. pentru spa�iile comune nu poate dep��i 10% din S.E.T. total pe cl�dire 
(de la pct.1). 
 
A�i ob�inut astfel S.E.T. pentru fiecare apartament func�ie de consumatorii de c�ldur� ai fiec�ruia �i 
S.E.T. pentru spa�iile comune.  
 
Ce se face în fiecare lun� de iarn�: 
 
5. Din factura furnizorului de energie termica (RADET) se extrage suma pentru c�ldur� 
(înc�lzire).  



 
6. Se împarte suma de la pct. 5. la S.E.T. total pe cl�dire de la pct. 1. Se ob�ine lei/m.p. S.E.T.  
 
7. Se înmul�e�te lei/m.p. S.E.T. de la pct. 6 cu S.E.T. a fiec�rui apartament �i S.E.T. a spa�iilor 
comune conform datelor rezultate de la pct. 2,3 �i 4. 
 

8. A�i ob�inut pân� acum:  
a. costul c�ldurii pentru fiecare apartament f�r� repartitoare  
b. par�ial costul c�ldurii pentru fiecare apartament cu repartitoare.  
c. valoarea pentru c�ldur� aferent� spa�iilor comune care se repartizeaz� tuturor proprietarilor, 
indiferent de situa�ia fiec�rui apartament sau spa�iu comercial dac� este cazul, dup� cota-parte indiviz� 
(suprafa�a util�) în rubrica din lista de plat� denumit� « consumuri spa�ii comune ». 
 

9. Se adun� toate sumele ob�inute la pct. 8. 
 
10. Se scade valoarea ob�inut� la pct. 9. din valoarea facturii de c�ldur� (suma de la pct. 5). 
 

*11. Se împarte suma r�mas� din factur� �i ob�inut� la pct. 10 la totalul unit��ilor de calcul citite pe 
repartitoarele din apartamentele cu repartitoare. Rezult�: lei/unitate de calcul. 
 

*12. Pentru fiecare apartament cu repartitoare: se înmul�e�te lei/unitate de calcul de la pct. 11 cu 
num�rul unit��ilor de calcul aferente apartamentului cu repartitoare.  
 

13. Suma ob�inut� la pct. 12 pentru fiecare apartament cu repartitoare se adaug� la suma par�ial� 
ob�inut� la pct. 8 b. 
  

A�i ob�inut astfel valoarea c�ldurii pentru apartamentele cu repartitoare. 
 

14. Verificare: pct. 13 + pct. 8 a + pct. 8 c = pct. 5. 
 
*Not�: Pct. 11 �i 12 pot fi gestionate fie de c�tre asocia�ia de proprietari fie, conform op�iunii 
proprietarilor care au repartitoare, de  c�tre firma cu care ace�tia au contract de prestare servicii.   
 Dac� proprietarii opteaz� pentru firm� administratorul va comunica firmei (prin telefon sau e-
mail) suma ob�inut� la pct. 10.  
 Firma are obliga�ia s� citeasc� repartitoarele, s� repartizeze acestor proprietari suma primit� de 
la asocia�ie pentru c�ldura rezultat� din repartitoare �i s� comunice (prin e-mail sau po�t�) individual 
sau centralizat rezultatele pentru a putea fi introduse în timp util în lista de plat� a asocia�iei de 
proprietari.  
 Plata serviciilor de c�tre proprietarii cu repartitoare c�tre firma prestatoare se poate intermedia 
de c�tre asocia�ia de proprietari contra unui cost negociat pe care firma îl suport� pe baz� de contract 
de prest�ri servicii. Altfel plata serviciului se va face conform în�elegerii între p�r�ile implicate 
beneficiar ( proprietarul) �i furnizor (firma) asocia�ia de proprietari neavând nici o responsabilitate în 
aceast� rela�ie contractual�.   
 
Foarte important: Orice implicare a statului (ordine A.N.R.S.C. etc.) în aceast� problem� de ordin 
interior �i privat a unei asocia�ii de proprietari se refer� sau se poate referi numai la gestionarea 
repartitoarelor adic� numai pentru acei proprietari care au repartitoare. Mai exact numai pentru 
aspectele de la pct. 11 �i 12. Pentru ceilal�i proprietari statul nu are nici un drept s� le stabileasc� reguli 
în problema repartitoarelor pentru c� ace�tia nu au optat pentru acest serviciu comercial strict privat.  
 Statul poate s� impun� în condi�ii excep�ionale de maxim� necesitate pentru via�a oamenilor 
obligativitatea încheierii unor contracte de  prest�ri servicii dar �i atunci numai pentru acele servicii pe 
care statul le gestioneaz� în mod direct sau prin delegare de competen�e. 


