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Notă privind defectele reglementarilor actuale referioare la 

costurile pentru incalzirea apartamentelor din condomiinile de bloc 
Dr.ing.Aurel MARIAN 

A  Premiza modificarii legislative 
Confortul termic al locuirii pe timp de iarnă se asigură prin consumul de energie termică care compensează  pierderile termice  
datorate diferenţei de temperatură intre interiorul locuinţei si exterior. In cazul unei locuinţe individuale aceasta energie este direct 
proporţională cu diferenţă  de temperatură (interior/exterior) şi invers proporţională ce rezistenţa termică a suprafeţelor exterioare ale 
locuinţei. 
In bocurile de locuinţe, conform legiilor a temodinamicii  diferenţele inerente de temperatură intre apartamente duc la un intens flux 
termic  in interiorul blocului mai ales că suprafeţele interioare  (in numar de 5 sau 4) sunt mai mari decât cele exterioare (in numar 
de 1 sau 2) iar rezisenţa termică a suprafeţelor interioare este prin construcţie foarte mică. Acest lucru face ca intr-un apartament 
cu caloriferele inchise temperatura să se stabilizeze in timpul iernii la 170C -190C (măsurători efectuate). Se constată că rezistenţa 
termică integrată spre apartamentele vecine este de 30-50 de ori mai mică decât cea spre exterior astfel că la o diferenta de un 
grad intre apartamente fluxul spre interior poate să depăşească pe cel spre exterior chiar pentru o temperatura de afară de -
100C! 
Astfel fluxurile termice interioare nu pot fi repartizate pe apartamente prin citirile repartitoarelor (integratoare termice) şi care prezintă 
ponderile energiei termice "injec-tate " in apartament. In consecinţă repartizarea costurilor pe apartamente proporţional cu 
inregistrările repartitoarelor duce la distorsiuni aberante ale costurilor reale care ar reprezenta energia termică efectiv consumată de 
apartament şi nu cea transmisă vecinilor sau primită dela aceştia. Pe de alta parte prin transferul energiei termice in interiorul blocului 
se stabilizează un nivel termic de care beneficiază toţi locatarii condominiului indiferent de sursa proprie de incalzire (combustibil, 
electricitate, fluid termic), de tipul corpurilor de incalzit (calorifere, radiatoare) sau de furnizorul de energie termice. Spaţiile comune 
sunt in general incalzite tot prin efectul transferului termic interior 
Deşi fluxurile interioare de energie termică pentru un apartament nu pot fi măsurate, un apartament poate in acelaşi moment primi 
caldura de la doua apartamente(mai calde) şi transmite la alte trei (mai reci), aceasta poate fi stabilita drept cota parte a  energiei 
termice a transferului interior care nu poate fi repartizată prin indicatiile date de repartitoare.  
Calculul cotei parte fixe, nerepartizabile prin repartitoare de energie termică, disipată in interiorul blocului s-a facut considerând 
următoarele elemente fizice şi normative: tipul de constructie a blocului (definirea coeficientilor termici), normele de locuire in 
vigoare, temperaturile sezonului de iarna confirmate decanual (pe regiuni), zona de locuire in ţară, starea reab 
ilitării termice. Aceasta cota parte fixă se va repartiza pe suprafete indivize ale apartamentelor şi va fi in sarcina tuturor 
proprietarilor de apartamente dintr-un condominiu inzestrat preponderent cu sistemul de repatitoare termice, inclusiv celor neconectati 
la acest sistem. Metoda cotelor fixe este aplicata in majoritatea tărilor europei de vest (incepand cu Germania  din 1989 cu cota parte 
fixa până la 50%, până la Slovenia din 2005 cu cota fixa pâna la 65%). Cota parte fixa inglobează si consumurile termice pentru părti 
comune. 

 
B   Analiza problemei, studiu de caz. 
Dupa instalarea repartitoarelor si repartitia costurilor am constatat distorsiuni mari in repartitia acestora pe apartamente faţa de o 
dispersie probabilistica aşteptată. Astfel un numar de 6 apartamente plătea cât celelalte 38 de apartamente de pe scară!  Era evident ca 
cei care deschid mai putin robinetele caloriferelor beneficiază de transferul de caldura "furat" de la vecinii mai generoşi. In cadrul 
studiului am luat cazul apartamentului in care stau, un apartament tipic, si am calculat rezistivităţile termice integrate  pe suprafetele 
interioare (4) şi extrerioare (2-apartament de colţ-). Raportul acestora este mare, cum am prezentat mai sus şi creste odata cu 
reabilitarea termica a blocurilor cea ce scade pierderile exterioare marind insă transferurile interioare. Blocul in care stau fiind 
construit prin metoda "cofrajelor glisante" cu slabe calitaţi termoizolatoare am extins calculele pentru constructii cu pereti din BCA şi 
căramidă ca şi pentru apartamentele cu trei camere.  
Raţionamentul prin care am definit procentul din suma care revine fiecarui apartament indiferent de inregistrările repartitoarelor şi 
care va fi aplicat in raport cu suprafetele indivize este urmatorul: 
Transferurile energiei termice interioare in toate situaţiile sunt dinamice in timp si imposibil de măsurat cu mijloacele tehnice 
actuale. 
Energia termică de transfer intern nu poate fi deci "repartizată" prin inregistrările  repartitoarelor ; ea poate fi evaluata global 
considerând urmatoarea ipoteza: 
 
-Conform normativelor in vigoare  (Norme    /23.06.1997 –MO 140-03.07.1997)spaţiul de confort termic in locuinte se plasează 
intre temperatura de 22gr.C –limita superioară- şi 18gr.C –limita interioară-.Se poate considera ca in final toate apartamentele 
din condominiu(bloc de locuinte) se aşează in acest interval termic de 4 gr.C independent de reglarea repartitorului făcută de un 
proprietar anume fiind dependentă de manevrele vecinilor (ca şi a vecinilor acestora) de calitatea  termoizolaţiei interioare şi de 
raportul suprafeţelor.  Acest lucru se constată si in fapt 
-In consecinţă transferurile termice interioare (valoarea,termoenergetica Qi)  in aceasta plajă de 4 gr.C, de temperatură normală 
pot fi repartizate doar prin raportarea la suprafetele utile ale apartamentelor fiind absolut independente de reglajele in 
apartamentul considerat. 
In aceste condiţii  Qi (w/t)=Ci(w/K).x.Di(K)xT  unde  
Ci –valoarea integrată a conductivităţii interioare  şi 
Di=4gr.C 
T – timpul de intergare sezonier 
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Energia termică de transfer extern este definita mai jos ca  
 Pierdere energetică in exterior a apartamentului(valoarea termoenergetică Qe) nu este dependentă direct de "manevrele 
de reglaj"ale apartamentelor vecine şi depinde doar de caracteristicile de rezistivitate termică spre exterior ale apartamentului şi 
de caracteristicile zonale termice  ale sezonului de iarnă şi poate fi apreciată prin inregistrările repartitoarelor  
In aceste condiţii Qe(w/t)= Ce(w/K) x De(k)xT  unde 
Ce –valoarea integrată a conductivităţii spre exterior  şi 
De = tm – tsr= 20 gr.C -  cu  tm-temperatura medie normată in apartament şi tsr  -temperatura medie regională in sezonul de 
iarna (ex.pentru Bucureşti = +3,14 gr.C.) 
T – timpul de integrare sezonier 
Cota de repartiţie pe suprafete individe pe tipul de bloc va fi data de raportul intre valoarea energetica Qe şi suma valorilor Qe+ Qi   
Asfel au fost obţinute şi tabelate  cotele procentuale fixe aplicate pe suprafete individe pentru toate tipurile de constructii şi regiuni. 
Ele se aşeaza intrucâtva in valorile preluate de ţările europene. 
Modificarile legislative sunt minime –două articole din ordonanţa 343/2010- (v.anexa) 
 
C  Raportul cu autoritatea in domeniu: ANRSC. 
 Am avutinterventii la trei preşedini ai ANRSC incluzând audienţele respectiv domnii Eduard Manea,  Mircea Matei şi N.  
Ciocan 

La prima audienţa (E.Manea) replica acestuia a fost: "noi nu ne ocupăm de pereţi!" ca raspuns la faptul că nu au luat in 
considerare transferurile termice din bloc, 
 La urmatoarea (M.Matei) acesta a cerut: "aduceti in scris referatul unui institut de specialitate" drept care am  adus două 
referate si anume de la INCERC Bucureşti care spune printre altele intr-un document de două pagini: 
 -prin "preluarea unei cantităţi de căldură de la apartamentele vecine, cantitate inregistrată de repartitoarele  din 
apartamentele vecine şi plătite de proprietarii acestora..se pot crea astfel inechtăţi semnificative in procesul de repartizare a 
costurilor de incălzire".  
 iar institutul IPCT instalaţii spune: "Studiul in cauză se bazează pe analiza unor situaţii concrete din blocurile de locuinte şi 
evidenţiază in mod corect complexitatea fenomenelor de transfer termic intre apartamentele condominimului si consecinţele negative 
ale aplicării prevederilor Ord.ANRSC 343/2010 la repartizarea cheltuielilor pentru incălzire, care generează situaţii incorecte, 
inechitabile si necontrolete" 
La intrebarea  ANRSC "cum se rezolva ?" a fost prezentată o metodologie care ţine cont  in definirea coeficienţilor pentru cotele pe 
suprafeţe indivize de tipul construcţiei, marimea apatramentului si caracteristicile geografice ale localitătilor din România (valori 
medii termice iarnă). 
ANRSC a mai trimis si trei scrisori pe aceasta tema care abundă in contradicţii, inexactităţi, lipsa de intelegere a fenomenului şi 
uneori in elemente stilistice inadecuate. In ultima scrisoare ANRSC comunica incheierea oricărui dialog pe aceasta tema scriind 
(07.12.2011): 
"Considerăm că toate răspunsurile formulate de către ANRSC au fost elevate(!) şi nu au adus atingere personală, iar alocarea unui 
buget de timp pentru mai multe expliocaţii nu este uzuală intre specialişti şi ar putea fi catalogată ca o lipsă de etică profesională." 
Conducerea actuala a ANRSC a respins ideea chiar şi dupa o discuţie cu actualul preşedinte, care totuşi a cerut o metodologie pe care 
insa am predat-o deja  anterior audientei. 
Din informaţiile pe care le am din surse intrioare ale ANRSC exista o o teamă panicarda faţă de proprietarii apartamentelor care şi-au 
montat centrale de apartament şi care vor fi obligaţi să platească cota de "echilibru" datorat transferurilor interioare de care  aceştia 
beneficiază. 
ANRSC a incercat diminuarea "inechităţilor " de repartizare a costurilor  prin luarea in considerare  a ţevilor de transport/alimentare 
pe apartamente. Evident ca aceasta nu are nici-o legatura cu fenomenul real. 
 
D.  Efecte  conexe politicii de eficentizarea a consumului de energie. 
 
Este evident ca toate masurile privind eficientizarea consumului de energie termica  in condominii  pot fi aplicate in condiţiile unor 
reglementari unice pentru respectivul condominiu. Din acest punct de vedere acceptarea unor reguli distincte pentru diferite  categorii 
de consumatori energetici cu sisteme diferite si surse diverse este de neacceptat.  Cazul cel mai frecvent şi perturbator este dat de 
prezenţa centralelor de apartament alimentate cu gaz. Reducerea acestor situaţii poate avea loc prin renunţarea voluntară la centrale pe 
gaz ca urmare a scumpirii acestuia in viitorul previzibil. Aceasta insa intr-o măsura mică deoarece aceştia vor beneficia mai departe 
gratuit  de avantajul unei temperaturi medii, de echilibru, a blocului datorat tocmai efectelor de transfer termic. 
Metodologia propusa va  aduce pe langa echitatea repartiţiei de costuri şi unificarea sistemului de alimentare termică a blocurilor şi 
serioase beneficii in efortul naţional de eficentizare a consumului de energie termică. 
Personal, imi ofer disponibilitatea de a participa la o eventuală analiza tehnică sau operativă pe tema prezentată, 
 
Anexa: Propunerea de modificare a ord.inului ANRSC nr.343/2010. 
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Propunere  

   de modificare a ordonanţei ANRSC 343/2010 privind Norme tehnice privind repartizarea consumurilor de 
energie termica intre consumatorii din imobilele de tip condominiu, in cazul folosirii pentru repartizare a 

costurilor pentru incalzire şi apa calda de consum. 
 

 
Modificări ale Ordinului 343 din 13/07/2010 propuse. 
Se adaugă: 
Art. 2 al.18 
-Cota parte fixă este factorul specific fiecărui condominiu/bloc de locuire şi tipului de apartament care 
defineşte, in cazul utilizării sistemului de repartitoare termice, mărimea procentuală a costului de energie 
termică reprezentând energia termică consumată in transferurile termice interioare ea  neputind fi definită prin 
inregistrările repartitoarelor. Energia termica inplicata in trasferurile interioare echilibrează starea termica 
interioara a blocului.  
Se inlocueşte art. 19 cu textul urmator: 
Art.19 al (1)  
Cantitatea totală de energie termică pentru incălzire ce revine fiecărui proprietar se calculează cu relaţia: 
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reprezintă cota parte fixa in sarcina apartamentului "i"   şi   

TOT
Q  -energia termica totală facturata 
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UTS -suprafata utila a apartamentului "i" 
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PFC  -cota parte fixa revenita apartamentuli "i" conform al.2 
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 reprezintă cota parte conform citirilor repartitoarelor  din apartamentul "i". 

Valoarea i

TOTn  se calculează conform art. 18 
 
al.(2)  
a. Cota parte fixă  PTC  din consumul total de energie termica inregistrat pe coloana de distributie pe 
verticală (sau in condiţii echivalente), luată in calcul in condiţiile normative, constructive şi meteorologice din 
ţară este: 
 62% pentru blocurile  construite inainte de anul 1988, 
 52% pentru blocurile construite după anul 1989 

b. Considerând tipurile de construcţii şi zonarea metorologică  se aplică la valoarea cotei parte fixe de 
mai inainte  următoarele corecţii: 

 
Tip construcţie; zonare 

meteorologică 
Crestere 

procentuală (+) 
Diminiare procentuală 

(-) 
Bloc reabilitat termic sau 
anvelopat la construcţie 

8  

Bloc autoportant (pereţi beton)/ 
cofraje glisante 

8  

Bloc perete cărămida interior/ 
exterior 

5  
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Zona meteorologica rece 
(Harghita, Covasna) 

 10 

 
 

c. Valorilor procentuale definite mai sus li se aplică corecţiile din anexa 1 la norma tehnica  a 
ordonanţei 343/2010. Corectiile anexei 1 sunt opţionale la decizia proprietarului 

 al.3 
Orşice prevedere din capitolul II secţiunile I, II, şi III care nu se regăseşte in indicaţiile sau referirile 
prezentate in acest articol nu se mai aplică.  

 
Alte observatii 
 
1.   Am fost intrebat la un moment dat daca sunt de acord cu repartitoarele "nenule"- fixate de ex pe pozitia 1 
sau 2-. Am zis nu si iata de ce.  In prezent lumea inchide pe perioade mai lungi sau scurte robinetele 
repartitoarelor. In special la bucatarii si bai -mai tot timpul - dar si in camere pe anumite perioade.Si acest lucru 
nu este rau. Inchiderea lor va continua, pana la limita fixata pe robinet, aceasta fara a modifica reglajul in alte 
camere. In acest fel se adauga un consum suplimetar de energie cea ce face ca atuul pe care se baziaza sitemul 
si anume scaderea consumului pe condominiu sa fie anulat! 
2. O idee "salvatoare" a fost alimentarea pe orizontala cea ce duce la contorizare anuland repartitoarele. De 
subliniat ca orsice consum de energie evaluat prin pret (de GN, GPL, comb. lichid, comb.solid, energie termica) 
facturat individual va face imposibila corectarea fenomenului "toxic" de transfer termic cu toare consecintele 
cunoscute. 
3. O informatie in plus.  Se plangea lumea din platou de "mucegai".  Mucegaiul nu apare nici o data in 
apartementele neincalzite din blocul alimentat termic deoarece temperatura depaseste 18-19 gr.C. Aceasta este 
mult peste "punctul de roua" care defineste temperatura conditionata de raportul umiditate/temperatura. 
Mucegaiul apare la umezirea peretilor datorita instalatiilor de apa neglijate in apartamentul respectiv. 
 


