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CONVENTIE 
de facturare individuala a consumurilor de energie termica 

 
Nr. ............. din data .................. 

 
    I. Partile  
 

    ART. 1 
    S.C ENERGOTERM S.A. cu sediul în localitatea Tulcea, str.Isaccei nr.73, judet Tulcea,cod unic 
de inregistrare RO17747931, cont curent nr. RO59RNCB025604333890001 deschis la B.C.R. 
sucursala Tulcea, reprezentatã de ing. Bîscă Nicuşor Liviu având functia de director general si de 
ec.Pancencu Traian având functia de director economic, denumitã în continuare Furnizor si, 
    Domnul/Doamna…………………... …………………………………cu domiciliul in localitatea 
.............................., str. ......................... nr. ....., bl. ....., sc. ....., ap……. judetul ..............,  
identificat/identificata cu C.I/B.I. seria ...... nr. .............., eliberata/eliberat la data de ...................... 
de ......................, C.N.P. ...............................,reprezentat/reprezentata de (daca este cazul) 
........................................, avand calitatea de…………… identificat/identificata cu C.I/B.I. seria ...... 
nr. .............., eliberata/eliberat la data de ...................... de ......................, C.N.P. 
...................................., in calitate de consumator, pe de alta parte, au convenit sa incheie 
prezenta conventie de facturare individuala a cantitatilor de energie termica, anexa la Contractul 
de furnizare nr. .......... din data ............., incheiat cu utilizatorul Asociatia de Locatari/Proprietari 
nr._______, cu respectarea urmatoarelor clauze: 

 
    II. Obiectul conventiei 
 
    ART. 2 

    (1) Obiectul prezentei conventii il constituie facturarea cotei-parti din consumurile totale de 
energie termica inregistrate de contoarele de energie termica pentru incalzire si apa calda de 
consum, montate la bransamentul condominiului, reglementarea raporturilor dintre furnizor si 
consumatorul individual privind conditiile de consum si plata contravalorii acestor consumuri, pe 
baza facturii emise de furnizor. 
    (2) Prezenta conventie stabileste raporturile juridice dintre furnizor, utilizator si consumatorul 
individual cu privire la furnizarea, utilizarea, facturarea si plata energiei termice. 
    (3) Raporturile dintre furnizor si consumator se stabilesc la punctul de delimitare dintre reteaua 
interioara a utilizatorului, aflata pe proprietatea acestuia, si reteaua publica. 
    ART. 3 

    Data si conditiile privind transmiterea datelor necesare facturarii individuale a consumurilor de 
energie termica sunt cele stabilite in contractul de furnizare a energiei termice. 
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    III. Drepturile si obligatiile furnizorului 
 
    ART. 4 
    Furnizorul are urmatoarele drepturi: 
    a) sa factureze si sa incaseze lunar, la tarifele in vigoare, cantitatile furnizate, determinate 
potrivit prevederilor contractului de furnizare a energiei termice; 
    b) sa aplice penalitati egale cu nivelul dobanzii datorate pentru neplata la termen a obligatiilor 
bugetare, in cazul neachitarii facturilor la termen; 
    c) sa aiba acces pe proprietatea consumatorului pentru inchiderea si sigilarea instalatiilor 
individuale de utilizare a energiei termice, in cazul in care consumatorul nu achita contravaloarea 
energiei termice furnizate in cel mult 30 de zile calendaristice de la data expirarii termenului de 
plata a facturilor, si sa solicite in instanta recuperarea debitelor si, dupa caz, accesul pe 
proprietatea consumatorului pentru inchiderea si sigilarea instalatiilor de utilizare a energiei 
termice, in cazul in care consumatorul refuza accesul pe proprietatea sa; 
    d) celelalte drepturi stabilite prin contractul de furnizare a energiei termice cu referire la 
consumator. 
    ART. 5 
    Furnizorul are urmatoarele obligatii: 
    a) sa respecte angajamentele asumate prin contractul de furnizare a energiei termice incheiat 
cu utilizatorul, precum si cele din prezenta conventie; 
    b) sa inregistreze toate reclamatiile si sesizarile consumatorului si sa ia masurile ce se impun in 
vederea solutionarii acestora, in termenul prevazut de lege; 
    c) sa comunice, in termen de 30 de zile de la depunerea unei contestatii privind factura emisa, 
rezultatul analizei contestatiei si modul de solutionare a acesteia; 
    d) sa corecteze facturile intocmite gresit, pe cele care au consumuri gresite recunoscute de 
furnizor sau asupra carora s-a pronuntat o instanta; 
    e) sa nu aplice penalitati la facturile intocmite sau dovedite a fi gresit intocmite, indiferent de 
cauze; 
    f) sa solicite operatorului economic care asigura exploatarea repartitoarelor de costuri refacerea 
calculelor de repartizare in cazul contestarii de catre consumator a consumurilor sau in cazul in 
care instanta a dat dreptate, in totalitate ori in parte, consumatorului; 
    g) celelalte obligatii stabilite prin contractul de furnizare a energiei termice cu referire la 
consumator. 
 
    IV. Drepturile si obligatiile consumatorului 
 
    ART. 6 
    Consumatorul are urmatoarele drepturi: 
    a) sa utilizeze energia termica livrata in conditiile prevazute in contractul de furnizare a energiei 
termice incheiat cu utilizatorul; 
    b) sa conteste contravaloarea facturii prin instiintare scrisa transmisa furnizorului; 
    c) sa ceara in instanta solutionarea contestatiei depuse la furnizor in cazul in care nu este 
multumit de solutia propusa de acesta; 
    d) sa primeasca raspuns in termenul legal la sesizarile adresate furnizorului; 
    e) celelalte drepturi stabilite prin contractul de furnizare a energiei termice cu referire la 
consumator. 
    ART. 7 
    Consumatorul are urmatoarele obligatii: 
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    a) sa achite integral si la termen facturile emise de furnizor, reprezentand contravaloarea 
serviciilor prestate, inclusiv eventualele debite restante recunoscute de acesta, potrivit anexei nr. 
1; 
    b) sa comunice in scris, in termen de 10 zile lucratoare, furnizorului orice modificare a 
elementelor care au stat la baza intocmirii prezentei conventii si sa incheie acte aditionale in 
legatura cu aceasta; 
    c) sa permita accesul furnizorului pe proprietatea sa pentru inventarierea instalatiilor individuale 
de utilizare a energiei termice sau pentru inchiderea si sigilarea acestora, in cazul in care 
consumatorul nu achita contravaloarea serviciilor furnizate; 
    d) sa nu modifice instalatiile de utilizare interioare aferente unui condominiu decat in conditiile 
legii; 
    e) celelalte obligatii stabilite prin contractul de furnizare a energiei termice cu referire la 
consumator. 
 
    V. Facturare si modalitati de plata 
 
    ART. 8 
    Contravaloarea cantitatilor de energie termica furnizate consumatorului se incaseaza pe baza 
de factura; factura reprezinta documentul de plata emis de furnizor in conformitate cu legislatia in 
vigoare. 
    ART. 9 
    Conditiile, termenele, modul de facturare si de plata, modul de determinare a cantitatilor, 
regularizarile si calculul penalizarilor in caz de neplata sunt cele prevazute in contractul de 
furnizare a energiei termice. 
    ART. 10 
    (1) Facturile pot fi achitate de consumator prin  O.P., numerar. 
    (2) In cazul in care achitarea facturii se face la incasatorul furnizorului, acesta trebuie sa 
prezinte legitimatia de serviciu, iar chitanta eliberata trebuie sa prezinte insemne pentru 
identificarea usoara a veridicitatii documentului. 
    (3) In cazul in care furnizorul nu a asigurat elementele de siguranta la chitantele eliberate sau 
nu a comunicat consumatorului un specimen din acestea, recuperarea pagubelor rezultate din 
eventualele fraude legate de achitarea facturilor unor persoane neindreptatite sunt in sarcina 
furnizorului. 
    ART. 11 
    Factura se considera achitata de catre consumator la data la care consumatorul face dovada ca 
a trimis sau a dat banii furnizorului. 
 
    VI. Raspunderi 
 
    ART. 12 
    Pentru neexecutarea in tot sau in parte a obligatiilor contractuale prevazute in prezenta 
conventie partile raspund conform prevederilor legale. 
    ART. 13 
    Raspunderea privind cantitatile de energie termica pe baza carora se intocmeste factura este, 
in functie de persoana juridica abilitata sa faca repartizarea, in sarcina utilizatorului, operatorului 
economic care asigura repartizarea consumurilor inregistrate la bransamentele condominiului sau 
a furnizorului. 
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ART. 14 
    Reluarea furnizarii energiei termice dupa sistare pentru neplata se realizeaza in maximum 3 zile 
lucratoare de la efectuarea platii integrale a contravalorii cantitatilor de energie termica facturate si 
a cheltuielilor ocazionate de sistarea si reluarea furnizarii. 
    ART. 15 
    In cazul in care consumatorul foloseste apa din circuitul de incalzire in alte instalatii decat 
corpurile de incalzire legal montate, acesta urmeaza sa suporte plata daunelor pe care le-a produs 
si sa aduca instalatia la situatia initiala, furnizorul avand obligatia de a anunta autoritatile 
competente in cazul sustragerii de agent termic. 
    ART. 16 
    (1) Interventiile neautorizate asupra repartitoarelor de costuri in scopul influentarii indicatiilor 
acestora, distrugerea sau ruperea sigiliilor, modificarile de orice fel in vederea obtinerii unor 
foloase constituie consum fraudulos si se sanctioneaza conform prevederilor legale. 
    (2) Consumatorii aflati in situatia prevazuta la alin. (1) nu sunt exonerati de plata unor daune 
catre utilizator si furnizor. 
 
    VII. Forta majora 
 
    ART. 17 
    Prevederile referitoare la forta majora cuprinse in contractul de furnizare se aplica 
corespunzator. 
 
    VIII. Durata conventiei 
 
    ART. 18 
    (1) Prezenta conventie se incheie pe durata nedeterminata. 
    (2) Proprietarii care isi instraineaza apartamentele sau spatiile cu alta destinatie sunt obligati ca 
la intocmirea formelor de instrainare sa faca dovada achitarii la zi a cheltuielilor care le revin. 
    (3) Noul proprietar preia drepturile si obligatiile stipulate in prezenta conventie. 
    (4) Furnizorul are dreptul sa urmareasca recuperarea debitelor consumatorilor acumulate pana 
la data incetarii valabilitatii prezentei conventii. 
    ART. 19 
    Prezenta conventie poate inceta in urmatoarele cazuri: 
    a) prin rezilierea contractului de furnizare a energiei termice; 
    b) din initiativa furnizorului, cu un preaviz de 15 zile; 
    c) in alte situatii prevazute de lege. 
 
    X. Litigii 
 
    ART. 20 
    Partile convin ca toate neintelegerile privind validitatea prezentei conventii sau rezultate din 
interpretarea, executarea ori incetarea acesteia sa fie rezolvate pe cale amiabila. 
    ART. 21 
    In cazul in care nu este posibila rezolvarea litigiilor pe cale amiabila, partile se vor adresa 
instantelor judecatoresti romane competente. 
 
    XI. Alte clauze 
   ART. 22 
    Prezenta conventie se completeaza cu dispozitiile din contractul de furnizare a energiei termice 
care se refera la consumator. 
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    ART. 23 
    (1) Modificarea prezentei conventii se poate face prin act aditional, in conditiile prevazute la art. 
6 pct. 3 si art. 7 pct. 4 din contractul de furnizare a energiei termice. 
    (2) Prezenta conventie constituie act aditional la Contractul nr...............  
    (3) Prezenta conventie s-a incheiat in 3 exemplare si intra in vigoare la data de ................ . 
 
Furnizor                                                Utilizator                                           Consumator 
MANAGERGENERAL                           Presedintele asociatiei                        Nr. apartament  
ING.BÎSCA NICUŞOR LIVIU                Numele si Prenumele                          Numele si prenumele 
 
 
DIRECTOR ECONOMIC                       Semnatura                                           Semnatura 
EC..PANCENCU TRAIAN  
 
 
OFICIUL JURIDIC, RECUPERARI CREANTE 
SOTIR ANISOARA 
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ANEXA 1 
 
                           SITUATIE CENTRALIZATOARE 
pe consumator cu debitele inregistrate de proprietarul spatiului cu destinatie de locuinta sau alta 
destinatie din cadrul imobilului din str. ................ nr. ......., bl. ........, sc. .........., ap. ............, 
judetul/sectorul .................., localitatea ................. la data de ........................ 
    Debitul total in valoare de .................... lei este defalcat astfel: 
 

LUNA Anul………. Anul…………. Anul……………. Anul…………… 
 debit penalitati debit penalitati debit penalitati debit penalitati 
Ianuarie         

Februarie         

Martie         

Aprilie         

Mai         

Iunie         

Iulie         

August         

Septembrie        

Octombrie         

Noiembrie         

Decembrie         

total         

 
    Se certifica ca valorile inscrise in tabelul de mai sus corespund cu evidentele asociatiei. 
 
                                                    Presedintele asociatiei, 
 
 
 
Consumator 
Numele si Prenumele 
 
Nr.ap. 
Semnatura 
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ANEXA 2 
 
 
                         CENTRALIZATOR PE UTILIZATOR 
cu debitele inregistrate de proprietarii spatiilor cu destinatie de locuinta si cu alta destinatie din cadrul 
imobilului din str. .............. nr. ...., bl. ..., judetul/sectorul ...................., localitatea ..................... la data de 
............ 
 
Nr.crt. Nr.ap. Numele si prenumele Datorie totala 

conform  
centralizator 
individual 

Debit total Penalitati  
total 

1      
2      
3      
4      
5      
6      
7      
8      
9      
10      
11      
12      
13      
14      
15      
16      
17      
18      
19      
20      
21      
22      
total      
 
                                 Presedinte, 
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    ANEXA 3 
 
 
                               CENTRALIZATOR 
                    cu situatia apartamentului nr. ....... 
 
Numar de camere                                             ........... 
Numar de persoane                                          ........... 
Suprafata utila                                            ........... 
Suprafata echivalenta termic a instalatiei de incalzire din apartament                                               ........ mp 
Situatia instalatiilor de incalzire se prezinta astfel: 
 
    Izolarea conductelor se ia in consideratie numai in cazul in care aceasta este stabila si nu poate fi 
demontata cu usurinta. 

Incinta  
incalzita 

Corp de 
Incalzire 1* 

Set corp de 
Incalzire 2* 

Coloana de  
Distributie 
Incalzire 3* 

Izolatia termica 
a coloanei de 
incalzire 4* 

Izolatia termica 
a coloanei de 
 distributie 

dormitor      
Sufragerie      
Baie      
Wc serviciu      
Alte spatii 
cu instalatii 
de incalzire 

     

 
     *1) Se mentioneaza tipul corpului de incalzire conform Ghidului GP 067-2 sau numarul si diametrul 
coloanelor de incalzire. 
    *2) Se mentioneaza diametrul coloanei de distributie a agentului termic la corpul de incalzire. 
    *3) Se mentioneaza materialul si grosimea izolatiei termice ale coloanelor de incalzire din coloana 2. 
    *4) Se mentioneaza materialul si grosimea izolatiei termice ale coloanelor de distributie din coloana 4. 
 
          Furnizor,                                               Utilizator,                                              Consumator, 
DIRECTOR GENERAL                          Presedintele asociatiei                     Nr. apartament  
ING.BÎSCA NICUŞOR LIVIU                Numele si prenumele                        Numele si prenumele 
 
 
DIRECTOR TEHNIC                           Semnatura                                           Semnatura 
SING.STAVAR GHEOEGHE 
 
 
OFICIUL JURIDIC 
SOTIR ANISOARA 


