Adev rul despre repartitoare – episodul 2
Directiva Consiliului 89/106/CEE privind apropierea actelor cu putere de lege i a
actelor administrative ale statelor membre referitoare la materialele de construc ii:
Preambul:
întrucât statele membre trebuie s se asigure c , pe teritoriul lor, lucr rile de construc ii i
lucr rile publice sunt proiectate i realizate în a a fel încât s nu afecteze siguran a
persoanelor, a animalelor i a bunurilor, respectând în acela i timp i alte cerin e esen iale în
interesul bun st rii generale;
întrucât se consider c un produs îndepline te condi iile de utilizare dac este în
conformitate cu un standard armonizat, cu o omologare tehnic european sau o specifica ie
tehnic nearmonizat recunoscut la nivel comunitar;
Articolul 3
(1) Cerin ele esen iale care se aplic lucr rilor i care pot influen a caracteristicile tehnice al
unui produs sunt enun ate prin stabilirea unor obiective prev zute la anexa 1.
Una, mai multe sau toate aceste cerin e se pot aplica; ele trebuie respectate în timpul unei
durate de via rezonabile din punct de vedere economic.
Articolul 18
(1) Fiecare stat membru trimite Comisiei o list care s cuprind numele i adresa
organismelor de certificare, a organismelor de inspec ie i a laboratoarelor de
încerc ri care au fost desemnate de c tre acest stat membru … în conformitate cu prezenta
directiv .
INCERC - Institutul Na ional de Cercetare-Dezvoltare în Construc ii i Economia
Construc iilor - este organismul notificat conform art. 18 din Directiva 89/106/CEE
(http://www.incerc2004.ro/index-r.htm) i nu ANRSC.
ANEXA 1 CERIN E ESEN IALE
Produsele pentru construc ii trebuie s permit construc ia unor lucr ri care, inând cont de
aspectele economice, s îndeplineasc (în ansamblu i în parte) condi iile de utilizare i care, din
acest punct de vedere, s îndeplineasc cerin ele esen iale indicate în continuare, atunci când
acestea exist .
3. Igien , s n tate i protec ia mediului
Lucrarea trebuie proiectat i construit în a a fel încât s nu constituie o amenin are pentru
igiena i s n tatea ocupan ilor sau a vecinilor din cauz :
- prezen ei umidit ii în anumite p r i ale lucr rii sau în suprafe ele interioare ale
lucr rii.
Art. 16, alin. 1, lit. a din anexa 3 la Ordinul nr. 233/2004 al A.N.R.S.C. prevede pentru
robinetele termostatate limita antiînghe reglabil la minimum 6°C.,… astfel încât în incinta în
care este montat corpul de înc lzire temperatura aerului s nu scad sub 6°C. ??!!
Aceast dispozi ie permite închiderea complet a caloriferelor, practic o debran are, ceea ce
are ca efect cre terea umidit ii aerului, apari ia igrasiei, mucegaiului, condensului.
5. Protec ia fa de zgomote
Lucrarea trebuie proiectat i construit în a a fel încât zgomotul perceput de c tre
ocupan i sau de c tre persoane aflate în apropiere s fie men inut la un nivel la care s nu fie
periclitat s n tatea acestora i s le permit s doarm , s se odihneasc i s lucreze în
condi ii satisf c toare.
Dezechilibrul hidraulic al instala iei interioare de înc lzire cauzat de închiderea robine ilor
termostata i cre te presiunea apei din instala ie, provocând zgomote ale instala iei.
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6. Economia de energie i izolarea termic
Lucrarea, precum i instala iile de înc lzire, ... trebuie astfel proiectate i construite, încât
consumul de energie necesar pentru utilizarea lucr rii s fie moderat, având în vedere condi iile
climatice locale, F R S SE ADUC TOTU I ATINGERE CONFORTULUI TERMIC AL
OCUPAN ILOR !!!
Limita minim de temperatur , de doar 6°C, la care se deschid robine ii termostata i, stabilit
de A.N.R.S.C., face ca temperaturile interioare s scad sub cele prev zute de Standardul SR
1907/2: 1997, sc zând i temperatura din apartamentele vecine.
Singura preocupare a A.N.R.S.C. este s nu înghe e caloriferul, oamenii putând s înghe e.
A.N.R.S.C. NU ARE COMPETEN A LEGAL DE REGLEMENTARE TEHNIC în
domeniul mont rii repartitoarelor, aceasta înc lcând legisla ia calit ii în construc ii.
A.N.R.S.C. poate doar participa la elaborarea reglement rilor tehnice, de c tre Ministerul
Dezvolt rii Regionale.
Montarea repartitoarelor i a robine ilor termostata i reprezint o problem de
modernizare, de reabilitare a instala iei de înc lzire, fiind sub inciden a Legii nr. 10/1995 a calit ii
în construc ii, (art. 2), inclusiv a Directivei Comisiei Europene 89/106/CEE.
H.G. nr. 203/2003 pentru aprobarea Regulamentului privind tipurile de reglement ri
tehnice, Anexa 1:
Art. 2, alin. (1) REGLEMENT RILE TEHNICE ÎN CONSTRUC II, …… i habitat
(n.n. locuin e), men ionate la art. 1, sunt acte cu caracter de directivare, a c ror APLICARE este
OBLIGATORIE în vederea ASIGUR RII CERIN ELOR DE CALITATE în construc ii i a
mediului construit, prev zute la art. 5 din Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construc ii, cu
modific rile ulterioare. (identice cu cele din Anexa la Directiva 89/106/CEE)
Art. 4, alin. (1) Ministerul Lucr rilor Publice, Transporturilor i Locuin ei (actualmente
Ministerul Dezvoltãrii Regionale si Turismului-M.D.R.T.) gestioneaz , potrivit legii, activitatea de
reglementare în construc ii, … i habitat (n.n. locuin e), astfel cum este detaliat la art. 2 i 3.
Ordin M.L.P.T.L. nr. 542/2003 pentru aprobarea Metodologiei privind ini ierea,
programarea, achizi ia, elaborarea, avizarea, aprobarea i valorificarea reglement rilor tehnice i a
rezultatelor activit ilor specifice în construc ii:
ANEXA 1 Art. 1 Activitatea de reglementare în construc ii …cuprinde:
- elaborarea de reglement ri tehnice în domeniul construc iilor, … i habitat (n.n. locuin e);
- efectuarea/realizarea unor activit i specifice de reglementare în domeniile men ionate cercet ri, test ri, documenta ii, studii, audit, b nci de date, precum i realizarea prototipurilor
NECESARE fundament rii reglement rilor specifice domeniului.
Art. 4, alin. (1) Sub autoritatea M.L.P.T.L. (actual M.D.R.T.) func ioneaz Comitetul tehnic
de coordonare general (C.T.C.G.), si comitetele tehnice de specialitate, (C.T.S.), organisme
consultative i de avizare în activitatea de reglementare.
Art. 5 Potrivit prevederilor Legii nr. 10/1995, cu modific rile ulterioare, i ale H. G. nr.
203/2003, M.L.P.T.L. (actual M.D.R.T.) are atribu ii privind ini ierea, programarea, achizi ia,
elaborarea, avizarea, aprobarea i valorificarea reglement rilor tehnice i a rezultatelor
activit ilor specifice de reglementare.
Art. 10, alin. (1) i art. 11, al. (1): C.T.C.G. i C.T.S. prev zute la art. 4 sunt formate din
SPECIALI TI din cadrul M.L.P.T.L. (actual M.D.R.T.), din institute de profil aflate sub
autoritatea sau în subordinea M.L.P.T.L. (actual M.D.R.T.), cadre didactice din inv mântul
superior, al i speciali ti cu activit i recunoscute în domeniu.
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C.T.C.G. avizeaz - cu men iunea "Bun de tipar" - i propune spre aprobare prin Ordin al
Ministrului reglement rile tehnice elaborate în redactarea a II-a, avizate în prealabil - f r condi ii de C.T.S., potrivit prevederilor prezentei metodologii;
Art.11, alin. (2) C.T.S. au urm toarele atribu ii:
a) întocmesc propuneri de elaborare sau actualizare a reglement rilor tehnice i/sau realizarea de
activit i specifice de reglementare;
b) analizeaz si avizeaz , în toate fazele, reglement rile tehnice si/sau rezultatele activit ilor
specifice de reglementare prezentate, în concordan cu reglement rile tehnice i cu celelalte acte
normative în vigoare;
c) propun avizarea final în C.T.C.G. a reglement rilor tehnice, în vederea promov rii acestora
spre aprobare prin Ordin al Ministrului lucr rilor publice, transporturilor i locuin ei.
Art. 15 La elaborarea reglement rilor tehnice, precum i la realizarea activit ilor
specifice de reglementare se are în vedere asigurarea cerin elor de calitate stabilite prin Legea nr.
10/1995, cu modific rile ulterioare, care s conduc la:
a) armonizarea cu prevederile reglement rilor tehnice din Uniunea European !!!
b) valorificarea rezultatelor ob inute în urma cercet rilor, programelor-pilot, test rilor i
studiilor;
c) asigurarea unui nivel corespunz tor al calit ii construc iilor … si habitat (n.n. locuin e), în
vederea satisfacerii cerin elor utilizatorilor, ale societ ii, precum i pentru protec ia mediului.
SEC IUNEA a 3-a

Fazele elabor rii reglement rilor tehnice, efectu rii/realiz rii activit ilor specifice de
reglementare
Art. 17, final. FIECARE RELA IE DE CALCUL sau FORMUL prezentat i re inut va
fi COMENTAT , indicându-se explicit SURSA.
Câte din rela iile de calcul, dintre formulele inventate de A.N.R.S.C., de consiliile locale din
ar sau de firmele care monteaz repartitoare au indicat explicit sursa lor ?
Art. 20, alin. (3) La avizarea fazelor beneficiarul (n.n. Ministerul Dezvolt rii RegionaleM.D.R.T.) asigur participarea reprezentan ilor autorit ilor publice cu activitate în domeniul
reglement rilor tehnice respective, altele decât M.L.P.T.L. (actual M.D.R.T.), interesate în
elaborarea reglement rilor tehnice. !!!
De aceea, firmele care monteaz repartitoare nu trebuie autorizate de A.N.R.S.C., care
este necompetent i incompetent , ci de Ministerul Dezvolt rii Regionale (M.D.R.T.).
Normativ tehnic I 13 – 02, pct. 2.8.
Executarea lucr rilor de instala ii de înc lzire central poate fi realizat numai de c tre societ i
(agen i economici) care au primit certificarea profesional din partea organismelor abilitate de
M.L.P.T.L. (actual M.D.R.T.) i agreerea tehnic din partea beneficiarului sau distribuitorului de
energie termic , dup caz.

SEMNAL DE ALARM !!!

Pe site-ul A.NRSC sunt postate 2 proiecte de acte normative, mai proaste decât actuala
reglementare a A.N.R.S.C. - www.anrsc.ro/index/legislatie/NORMATIV%20montare%20:
În proiectul de ”Normativ privind condi iile de montare i exploatare a sistemelor de
repartizare a costurilor … ”, la art. 7, condi iile în care pot fi utilizate sistemele de repartizare a
costurilor, A.N.R.S.C. ELIMIN TOTAL CONDI IA ECHILIBR RII HIDRAULICE A
INSTALA IEI DE ÎNC LZIRE INTERIOARE, (chiar a a trunchiat , modificat fa de SR EN
834, etc, cum este prev zut în Ordinul 233/3004, anexa 3). Nici în sec iunea a 2-a, condi iile de
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montare i utilizare a repartitoarelor pentru înc lzire, nu apare aceast condi ie esen ial pentru un
calcul corect.
În proiectul de Regulament de autorizare a operatorilor economici care monteaz i
exploateaz repartitoare de costuri, DISPAR condi iile minime pentru men inerea autoriza iei de
operare: notificarea în prealabil a beneficiarului c este obligatorie executarea echilibr rii
hidraulice, (art. 13, al. 6, lit. f din Anexa la Ordinul A.N.R.S.C 259/2004), notificarea în
prealabil a beneficiarului „… pentru preluarea în facturare individual a proprietarilor de
apartamente este obligatorie montarea repartitoarelor de costuri în toate apartamentele (idem,
lit. e).
SR 1907-1:1997 Instala ii de înc lzire. Necesarul de c ldur de calcul. Prescrip ii de
calcul.
1.1 Standardul stabile te modul de determinare al necesarului de c ldur de calcul pentru
cl diri civile i industriale, în vederea proiect rii instala iilor de înc lzire.
2.1 Necesarul de c ldur de calcul, Q este exprimat în WA I.
Sunt prev zute i adaosurile pentru orientare fa de punctele cardinale i adaosul pentru
compensarea efectului suprafe elor reci. Pentru înc peri cu mai mul i pere i exteriori, adaosul
se stabile te corespunz tor peretelui cu orientarea cea mai defavorabil .
La stabilirea costurilor de înc lzire trebuie aplica i ni te factori de corec ie care s in cont
de aceste adaosuri, de transferul de c ldur dintre apartamente.
SR 1907-2:1997 Instala ii de înc lzire. Necesarul de c ldur de calcul. Temperaturi
interioare conven ionale de calcul.
1.1 Standardul stabileste temperaturile interioare conventionale de calcul pentru
determinarea necesarului de caldura de calcul al cladirilor.
2.1 În Tabelul 1 se prev d temperaturile interioare conventionale de calcul pentru locuin e
astfel: camere de locuit i holuri 20oC, vestibuluri 18o, camere pentu baie, du uri 22o, buc t rii
18o.
Ordin M.T.C.T. nr. 931/2002 Normativ privind proiectarea i executarea sistemelor
centralizate de alimentare cu energie termic (re ele i puncte termice) NP 058-02 B.C. nr.21/2003:
8.157. Pentru asigurarea unei bune func ion ri a sistemelor de termoficare, este
obligatorie echilibrarea hidraulic a re elelor primare de ap fierbinte,… Este, de asemenea,
necesar realizarea echilibr rii re elelor secundare (de distribu ie) dintre punctele termice i
cl diri.
Ordin M.L.P.T.L. nr. 926/2002 - Normativ pentru exploatarea sistemelor centralizate de
alimentare cu energie termic re ele i puncte termice NP 059-2002. B.C. nr. 12/2003:
Condi iile tehnice privind furnizarea i utilizarea energiei termice
2.15. Punctele termice i consumatorii se doteaz cu aparate de m sur în vederea urm ririi
func ion rii i a decont rii consumului de energie termic . De asemenea se doteaz cu instala ii de
automatizare necesare regl rii parametrilor contracta i în corelare cu nevoile de consum.
2.16. … Obligativitatea materializ rii echilibr rii i diafragm rii re elelor exterioare este în
sarcina firmei care exploateaz re elele.
Echilibrarea se face conform Metodologiei MP 028-2003 din Ordinul M.T.C.T. nr. 904/2003,
elaborat de INCERC, B.C. nr. 24/2004 i B.C. nr. 18/2006.
Ordinul A.N.R.S.C. nr. 91/2007 pentru aprobarea Regulamentului-cadru al serviciului public
de alimentare cu energie termic : Art. 135 Re eaua de distribu ie va fi echilibratã hidraulic, de
operator, cu regulatoare care sã asigure o diferen ã de presiune constantã între conducta de tur i de
retur, la punctul de delimitare, în conditiile unui debit de agent termic foarte variabil.
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COSTUL ÎNC LZIRII PRNTRU CEI CARE ÎNCHID CALORIFERELE
Contractul – Cadru de furnizare a energiei termice, anexa la Ordinul nr. 483/2008 al
A.N.R.S.C.: Art. 3. Prezentul contract s-a încheiat pentru suprafa a echivalentã termic, …
conform anexei 2.
Deasemenea, Contractul-cadru de furnizare a energiei termice prev zut în Ordinul
pre edintelui ANRSC nr. 233/2004 la anexa 2, stabilea la art. 5 Prezentul contract s-a încheiat
… , pentru o suprafa echivalent termic de … ., din care …, m.p. suprafa echivalent termic
aferent proprietate comun i … m.p. suprafa echivalent termic aferent instala iilor de
înc lzire aflate în proprietate individual , conform anexei nr. II. 2.
Anexa nr. II. 2. la anexa nr. II Date caracteristice ale utilizatorului are o rubric :
”Suprafa echivalent termic TOTAL ÎN FUNC IUNE la încheierea contractului …
m.p., ”, semnat de pre edintele asocia iei.
STAS 11984-83 Instala ii de înc lzire central . Suprafa a echivalent termic a
corpurilor de înc lzire:
Suprafa a echivalent termic a unui corp de înc lzire – S.E.T. - caracterizeaz puterea
termic a corpului de înc lzire. SET se stabile te de c tre un laborator specializat (cum exist la
INCERC Bucure ti). Puterea termica se exprima în Wa i.
A adar, Asocia ia de proprietari contracteaz energie termic pentru TO I
proprietarii, pentru func ionarea întregii instala ii de înc lzire a blocului, ne tiind cât va
consuma fiecare proprietar efectiv. În consecin , Electrocentrale va furniza debitul de agent
termic necesar func ion rii întregii instala ii de înc lzire a blocului, conform contractului, f r
a ine cont de închiderea unor calorifere din bloc.
Este total INCORECT i NELEGAL ca totalul consumului de energie termic înregistrat
de contorul de bloc s fie împ r it doar proprietarilor care au deschis caloriferele într-o lun . Totalul
con ine i agentul termic contractat de asocia ie pentru proprietarii care închid caloriferele, în lipsa
efectu rii echilibr rii hidraulice.
ÎNC LZIREA INDIRECT . ÎMBOG IREA F R JUST CAUZ
Îmbog irea f r just cauz este ” faptul juridic prin care patrimoniul unei persoane este
m rit pe seama patrimoniului altei persoane, f r ca pentru aceasta s existe un temei juridic.
Din acest fapt juridic se na te obliga ia pentru cel care î i vede m rit patrimoniul s u de a
restitui, în limita m ririi, c tre cel care i-a diminuat patrimoniul”
“M rirea unui patrimoniu poate rezulta i din mic orarea datoriilor sale … sau
EVITAREA UNOR CHELTUIELI”.
Drept civil. Teoria general a obliga iilor. Constantin St tescu i Corneliu Bârsan (judec tor
la CEDO) Editura Allbeck, 2002, pag 127-128.
Apartamentele situate la parter, ultimul etaj, la col ul blocului au un num r mai mare de
elemen i de calorifer, întrucât au i func ia de tampon între mediul exterior i apartamentele dintre
etaje, asigurând o temperatur normal i între etaje. Factorii de amplasare pe vertical
(reducerea costului de înc lzire pt. ace ti proprietari) presupune plata acelor reduceri de c tre
proprietarii dintre etaje, întrucât le asigura necesarul de c ldur .
Transferul de c ldur se face exclusiv dinspre un corp mai cald c tre unul mai rece. Dac
unii proprietari î i închid caloriferele, ei beneficiaz de c ldur indirect, prin transfer termic
prin pere i, pe banii celor care î i in deschise caloriferele.
Conform unor studii, COSTUL ÎNC LZIRII INDIRECTE de care beneficiaz proprietarii
care î i închid caloriferele este între 30% i 50% din costul real al înc lzirii unui apartament,
30% pentru proprietarii de la parter i ultimul etaj, 50% pentru proprietarii dintre etaje.
(„Contorizarea consumurilor de c ldur … ”, revista Instalatorul, nr. 1/2004, prof. dr. ing. Liviu
Dumitrescu, Pre edinte al Asocia iei Inginerilor de Instala ii din România, membru în Comitetul
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tehnic de Standardizare în instala ii de înc lzire. A participat i la elaborarea S.T.A.S. i SR 1907
privind necesarul de c ldur ).
Contractele încheiate cu firmele care monteaz repartitoare sunt lovite de nulitate, din
cauza înc lc rii condi iilor legale de montare i a vicierii consim mîntului proprietarilor.
Ordonan a nr. 21/1992 privind protec ia consumatorilor:
Art. 18: „Consumatorii au dreptul de a fi informa i, în mod complet, corect i precis,
asupra caracteristicilor esen iale ale produselor i serviciilor oferite de c tre agen ii economici,
astfel încît s aib posibilitatea de a face o alegere ra ional , în conformitate cu interesele lor”,
înc lcarea acestui drept constituind contraven ie.
CODUL PENAL Art. 215 ÎN EL CIUNEA
Alin. 3: Inducerea sau men inerea în eroare a unei persoane cu prilejul încheierii sau
execut rii unui contract, s vâr it în a a fel încât, f r aceast eroare, cel în elat nu ar fi încheiat
sau executat contractul în condi iile stipulate, se sanc ioneaz cu pedeapsa prev zut în alineatele
precedente, dup distinc iile acolo ar tate.
Fimele care monteaz repartitoare, care sunt autorizate i au personal specializat (ingineri)
ascund informa ii esen iale, determinante pentru încheierea sau executarea contractelor cu
proprietarii ignoran i. Aceste informa ii se refer la: a) avize, condi ii cumulative, interdic iile de
montare prev zute de ordinul 233/2004 al ANRSC, de Standardul SR-EN 834, de reglement rile
MLPTL ST 046-01, SC 006-01, I 13-2002, I 13/1-2002, notific rile prealabile ce trebuiau adresate
proprietarilor despre aceste condi ii, conf. art. 13, al. 6 din Ordin 259/2004 al A.N.R.S.C.; b)
respectarea condi iilor presupune investirea unor sume de bani, suplimentare fa de costul
repartitoarelor; c) Efectele nerespect rii acelor condi ii: ERORI de calcul grave, chiar uria e
(chiar 2000-3000 lei/luna/apartament- „costuri” de înc lzire în unele ora e), disconfort termic,
igrasie, mucegai, degradarea elementelor de construc ie ale cl dirii, boli.
Firmele care monteaz repartitoare mint cu neru inare pe site-urile lor cu privire la
momentul efectu rii echilibr rii hidraulice, care trebuie s fie anterior mont rii repartitoarelor,
conform SC 006-01 i art. 16, al. 1, lit. c din anexa 3 la Ordinul nr. 233/2004:
Minciuna: ” Echilibrarea hidraulic este urm torul pas dup contorizarea energiei termice la
nivel de apartament cu repartitoare de costuri.”
(pehttp://www.cagero.ro/echilibrarehidraulica.html;http://www.elsaco.com/content/;http://www.pro
mptserv.ro/repartitoare/repartitoare.html).
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