
PROCEDURA DE DEBRANSARE, CONTINUT DOSAR SI ETAPE : 
 

1. Cerere de intentie  se depune la furnizor (S.C. ENERGOTERM S.A.) 
Termen :pana la  15.06.2020 

2. Dosar debransare – se completeaza formularele F1-F5(se gasesc pe site-ul 
societatii), 
‐ - adeverinta se elibereaza de asociatia de proprietari daca plata caldurii si a 

apei calde se face  la asociatie, sau de catre furnizor pentru persoanele care 
au conventii de facturare individuala; 

‐ Declaratia (F2) se completeaza de vecinii cu pereti comuni (sus, jos, stanga, 
dreapta), vecinii care semneaza declaratia F2, vor semna si formularul F1 

‐ Dosarele de debransare completate se depun la asociatia de proprietari, aceasta 
are obligatia de a depune toate dosare centralizat, pe baza de proces-verbal la 
furnizor. Termen : pana la 15.07.2020 
‐  Copia dupa factura de achizitie a centralei de apartament poate fi depusa 

pana la15.09.2020  
3. Referat tehnic emis de furnizor - un singur referat pe scara, indiferent 

de cate persoane doresc debransarea (L.196, art.37(6) modificarea 
caracteristicilor puterii termice a elementelor de încălzire în interiorul 
proprietăților individuale, aceste lucrări se pot efectua numai în condițiile 
legii, pe baza referatului tehnic de specialitate emis de furnizorul serviciului 
de utilități publice, în care se arată efectele modificării instalației 
respective.)Termen :pana la 15.08.2020 

4. Proiect de debransare - un singur proiect pe scara indiferent de cate 
persoane doresc debransarea – Ordin 91 al ANRSC, art.254: g)modificarea 
instalatiilor de incalzire, aferente unui imobil condominial, nu se face decat în 
baza unei documentaţii tehnice care reconsideră ansamblul instalaţiilor 
termice, aprobată de către furnizor;Termen de depunere : pana la 
15.09.2020 

5. Finalizare procedura de debransare :  
‐ efectuare lucrari debransare- blindare instalatii de incalzire si/sau apa calda, 

echilibrare instalatii si montare centrala – se efectueaza de catre proprietar 
‐ sigilare instalatii de incalzire si/sau apa calda cu process-verbal – se 

efectueaza de catre furnizor. 
Termen de incheiere al procedurii de debransare : pana la 10.10.2020 

 


