
Informare privind eficiența

 O atenție specială este acordată informării 

privind eficiența sistemului la care optează 

consumatorul, legea prevăzând ca, în momentul 

trimiterii contractelor și a modificărilor acestora, 

precum și în facturile trimise, sau prin intermediul 

site-urilor internet care se adresează consumatorilor 

individuali,  trebuie ca distribuitorii de energie, ope-

ratorii de sisteme de distribuție și furnizorii de energie 

să informeze clienții, într-o manieră cât mai clară și 

ușor de înțeles, cu privire la datele de contact privind 

centrele independente de consiliere a consuma-

torilor, agențiile energetice sau alte instituții similare, 

inclusiv adresele de internet ale acestora, unde 

consumatorii pot obține consiliere cu privire la 

măsurile disponibile în materie de eficiență 

energetică, profilurile de referință privind consumul 

individual de energie și alte specificații tehnice ale 

aparatelor energetice care pot contribui la reducerea 

consumului energetic al aparatelor.

Acest pliant face parte din campania de 

informare a consumatorilor despre 

Eficientizarea Consumului de Energie Termică, 

campanie comună a 

APC România și ANPSC.

 Asociația Națională a Prestatorilor de 

Servicii de Contorizare și Calcul al 

Utilităților

Asociația pentru 

Protecția Consumatorilor din România

REPARTITOARELE 

DE CONSUM TERMIC

Campania de informare a consumatorilor 

despre Eficientizarea Consumului de Energie 

Termică



O dată importantă: 31 decembrie 2016

Până în data de 31 decembrie 2016,  consumatorii 

de energie termică locuitori la bloc trebuie să-și 

monteze repartitoare de consum. 

Cine stabileşte această obligaţie

Legea nr. 121/2014, care stabilește mai multe 

prevederi privind economisirea consumului de 

energie, transpune Directiva 2012/27/UE a 

Parlamentului European. Statele membre ale 

Uniunii Europene și-au asumat obligația, odată cu 

aderarea la această organizație, de a-și armoniza 

legislația națională în conformitate cu actele 

normative ale Uniunii. 

Implicarea noastră

Asociația pentru Protecția Consumatorilor din 

România se înscrie printre organizațiile care și-au 

propus să informeze consumatorii despre avantajele 

contorizării individuale a consumului de energie 

termică.  În acest scop, ea colaborează în plan tehnic 

cu Asociația Națională a Prestatorilor de Servicii de 

Contorizare (ANPSC).

Iată câteva idei din actul normativ 

menționat. 

Educarea consumatorilor

Se acordă atenție educării și conștientizării 

consumatorilor finali asupra importanței și 

beneficiilor aplicării măsurilor de îmbunătățire a 

eficienței energetice, precum și promovarea 

utilizării la consumatorii finali a echipamentelor și 

aparaturii eficiente din punct de vedere energetic. 

Ce tip de energie se contorizează

Consumatorii finali de 
Ÿ energie electrică, 
Ÿ gaze naturale, 
Ÿ încălzire centralizată, 
Ÿ răcire centralizată 
Ÿ apă caldă menajeră 
sunt dotați cu contoare individuale la prețuri 

competitive, care reflectă exact consumul real de 

energie al consumatorilor finali și care furnizează 

informații despre timpul efectiv de utilizare.

Unde montăm contoarele

În cazul în care încălzirea/răcirea sau apa caldă 

pentru o clădire sunt furnizate din sistemul de 

alimentare centralizată cu energie termică, este 

obligatorie montarea contoarelor de energie 

termică în punctele de delimitare/separare a 

instalațiilor din punctul de vedere al proprietății sau 

al dreptului de administrare.

Unde este obligatoriu

În imobilele de tip condominiu racordate la sistemul 

de alimentare centralizată cu energie termică, este 

obligatorie montarea contoarelor până la 31 

decembr ie  2016  pentru  ind iv idua l i zarea 

consumurilor de energie pentru încălzire/răcire și 

apă caldă la nivelul fiecărui apartament sau spațiu 

cu altă destinație. 

Informații din noua factură

Informațiile puse la dispoziția consumatorilor finali 

trebuie să fie într-o formă clară și ușor de înțeles. Se 

vor identifica, astfel:
Ÿ prețurile reale actuale și consumul real de 

energie; 
Ÿ comparații între consumul actual de energie al 

consumatorului final și consumul corespunzător 

aceleiași perioade a anului anterior (preferabil 

sub formă grafică).

Documentele furnizorului informează mai bine

Pentru a se asigura posibilitatea unei alegeri 

competente a furnizorului, documentele acestuia 

(începând cu contractele) vor conține
Ÿ informații de contact pentru organizațiile 

consumatorilor finali, 
Ÿ agențiile pentru energie, 
Ÿ adrese de site-uri internet de unde se pot obține 

informații privind măsurile disponibile de 

îmbunătățire a eficienței energetice,
Ÿ profiluri comparative ale utilizatorilor finali 
Ÿ și  specif icați i  tehnice obiective privind 

echipamentele energetice. 

În plus, ori de câte ori este posibil și util, trebuie puse 

la dispoziția consumatorilor finali comparații cu un 

utilizator final mediu de energie normalizat sau 

etalonat, din aceeași categorie de consum, într-o 

formă clară și ușor de înțeles, prin intermediul sau 

semnalate în cadrul facturilor, contractelor, 

tranzacțiilor și chitanțelor emise în stațiile de 

distribuție.
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