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Ordinul 483/2008 privind aprobarea Contractului-cadru de furnizare a energiei termice 
Dată act: 29-sept-2008 

Emitent: Autoritatea Nationala de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de 
Utilitati Publice - A.N.R.S.C. 

 

Având în vedere prevederile art. 14 alin. (2) lit. g) din Legea serviciului public de alimentare 
cu energie termică nr. 325/2006, 

în temeiul art. 4 alin. (4) din Regulamentul de organizare şi funcţionare a Autorităţii 
Naţionale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilităţi Publice, aprobat prin 
Hotărârea Guvernului nr. 671/2007, şi al art. 16 alin. (7) şi (9) din Legea serviciilor 
comunitare de utilităţi publice nr. 51/2006, cu modificările şi completările ulterioare, 

preşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de 
Utilităţi Publice emite următorul ordin: 

Art. 1  
Se aprobă Contractul-cadru de furnizare a energiei termice, prevăzut în anexa care face parte 
integrantă din prezentul ordin. 

Art. 2  
(1)Modificarea contractelor existente de furnizare a energiei termice se va face în termen de 6 
luni de la intrarea în vigoare a contractului-cadru aprobat prin prezentul ordin, cu respectarea 
dispoziţiilor acestuia. 
(2)În situaţia nemodificării contractelor în termenul prevăzut la alin. (1), se aplică prevederile 
contractului-cadru aprobat prin prezentul ordin. 

Art. 3  
Furnizorii de energie termică ce solicită încheierea de convenţii individuale anexă la 
contractul de furnizare a energiei termice au obligaţia ca împreună cu asociaţiile de 
proprietari/locatari să inventarieze instalaţiile interioare din condominii. 

Art. 4  



Autorităţile deliberative ale unităţilor administrativ-teritoriale pot stabili preluarea în 
facturare individuală în baza prevederilor contractului-cadru aprobat prin prezentul ordin şi a 
Legii serviciului public de alimentare cu energie termică nr. 325/2006. 

Art. 5  
Autorităţile deliberative ale unităţilor administrativ-teritoriale vor supune dezbaterii publice, 
vor stabili şi vor aproba, pentru fiecare localitate în parte, data începerii, respectiv a 
întreruperii furnizării energiei termice pentru încălzire sau principiul pe baza căruia se 
stabilesc aceste date, în funcţie de condiţiile atmosferice specifice zonei. 

Art. 6  
Pe data intrării în vigoare a prezentului ordin, Metodologia de repartizare şi facturare a 
consumurilor individuale de energie termică în imobile de tip condominiu, prevăzută în anexa 
nr. 1 la Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare pentru Serviciile Publice 
de Gospodărie Comunală nr. 233/2004 pentru aprobarea unor reglementări privind 
contorizarea consumatorilor racordaţi la sistemele publice centralizate de alimentare cu 
energie termică, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 862 din 21 
septembrie 2004, cu modificările şi completările ulterioare, şi Contractul-cadru de furnizare a 
energiei termice pentru utilizatori de tip urban (asociaţii de proprietari/locatari sau persoane 
fizice asimilate acestora, societăţi comerciale, instituţii publice), prevăzut în anexa nr. 2 la 
acelaşi ordin, se abrogă. 

Art. 7  
Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I. 
-****- 

Preşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilităţi 
Publice, 
Marian Cristinel Bîgiu 

ANEXĂ: 
CONTRACT-CADRU de furnizare a energiei termice 

Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 735 din data de 30 octombrie 2008 


