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APROBAT ASOCIA|IE                       AVIZAT CET GOVORA                         

*      PRE}EDINTE,                                         DEPARTAMENT PRODUCTIE, 
(nume si prenume, semnatura, stampila)             SECTOR TERMOFICARE   
                                                             
                                                                                                                                              

 *   ADMINISTRATOR,  
        (nume si prenume, semnatura)       
   
                                                                      
                     Nr. camere = …… 
Anexam copie:                                                                                     Nr. calorifere     =..........                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

*   Proces  verbal Adunare  generala                                                      Nr. robine\i acm =.........    

Nr. -------------/----------------------------- 
 

CERERE  DECONECTARE / RECONECTARE 
 

 
 Subsemnatul (proprietar) ................................................................................. tel ..................................., 

domiciliat (adresa de deconectare/reconectare) [n ..........................................., str. ............................................., 

nr........., bloc.............., sc........, etaj ..............., ap........, Agent  Economic ............................................................, 

PT ................, [n  calitate de proprietar, v` rog s`-mi aproba\i cererea prin care solicit deconectarea/reconectarea  

instala\iei de [nc`lzire (un nr. de ................. calorifere) ]i deconectarea/reconectarea instala\iei de a.c.m. (un nr. 

de.............robine\i), din urm`toarele motive: .............................................................................................................. 

.................................................................................................................................................................................. [n 

condi\iile respect`rii: Legea 325/2006, art.30; ORDINUL A.N.R.S.C. nr. 91/2007;                                     

“REGULAMENTUL de organizare  si  func\ionare a  Serviciului public de alimentare cu  energie termica 

din municipiul R@mnicu  V@lcea“ aprobat cu H.C.L. nr. 84/27.03.2008 ]i normativele tehnice [n vigoare. 

Men\ionez  c` subsemnatul, [mpreun` cu Asocia\ia de locatari/ proprietari, suntem r`spunz`tori de efectele 

nefavorabile ce pot apare [n privin\a asigur`rii confortului ca urmare a deconect`rilor de la instala\ia de 

[nc`lzire (dezechilibru termic ]i hidraulic, condens, etc).  

 M`  angajez s`  respect prevederile din: 
A) Legea 325/2006, intrat` in vigoare [n data de 21 martie 2007:   
Art. 30:  
(1) Debran]area total` a instala\iilor  interioare de  [nc`lzire ]i/sau ap` cald` menajer`  ale unui utilizator tip  condominiu, se 
va  face [n urmatoarele condi\ii cumulative:  

a) acordul scris al asocia\iei de proprietari, exprimat prin hot`r[rea adun`rii generale; 
b) anun\area  operatorului  care are ]i calitatea de furnizor, ]i a autorit`\ii administra\iei publice locale,  cu 30 de zile 

[nainte de debran]are.  
(2) Deconectarea unui consumator de energie termic` dintr-un condominiu se face cu respectarea  urm`toarelor  condi\ii 
cumulative:  

a) acordul vecinilor de apartament, at@t pe orizontal`, c@t ]i pe vertical`; 
b) acordul scris al asocia\iei de proprietari, exprimat prin hot`r[rea adun`rii generale, asupra inten\iei de realizare a 

unui sistem individual de [nc`lzire; 
c) anun\area, [n scris, a operatorului care are ]i calitatea de furnizor, cu cel pu\in 30 de zile [nainte. 

(3) Debran]area unui utilizator de energie termic`, altul dec[t cel de tip condominiu, se realizeaz` cu anun\area operatorului 
care are ]i calitatea de furnizor, cu cel pu\in 30 de zile [nainte. 
(4) Deconect`rile/ debran]`rile prevazute la alin. (1)-(3) nu se pot realiza [n timpul sezonului de [nc`lzire. 
(5) Deconect`rile/debran]`rile prev`zute la alin. (1)-(3) se efectueaz` numai de c`tre operatorul care are ]i calitate de 
furnizor, [n termen de maximum 45 de zile de la data solicit`rii, dup` verificarea documentelor care dovedesc [ndeplinirea 
condi\iilor cumulative impuse. 
(6) Cheltuielile de deconectare / debran]are se suport` de c`tre solicitant. 
Art. 38(2):  Proprietarii apartamentelor   individuale  situate  in  imobile  de  locuit  tip  condominiu, care  sunt  deconectate  

de  la  reteaua  de  alimentare  cu  energie  termica,  platesc  cota-parte  din  cheltuielile  cu  energia  termica  consumata  

pentru  incalzirea  spatiilor  aflate  in  proprietate  indiviza, proportional  cu  cota  indiviza. 
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B) Prevederi  din “REGULAMENTUL de organizare  si  func\ionare a  Serviciului public de alimentare cu  energie 
termic` din municipiul R@mnicu  V@lcea “,  aprobat cu H.C.L. nr. 84/27.03.2008: 
 ART. 234:  Deconect`rile individuale ale unor apartamente situate [n imobile de locuit tip bloc–condominii, 
alimentate cu energie termic` din sistemul energetic de interes local, indiferent de cauze, se pot realiza in urmatoarele 
conditii cumulative: 
a) s` se modifice contractul de furnizare al energiei termice, prin act adi\ional, la solicitarea reprezentantului legal al 
asociatiei de proprietari/locatari, ca urmare a modificarii puterii termice instalate in condominium, cu acordul fumizorului; 
b) s` existe acceptul scris al proprietarilor spa\iilor cu destina\ie de locuin\` sau cu alt` destina\ie cu care cel care dore]te 
debran]area are pere\i comuni sau plan]ee comune, din care sa rezulte c` sunt de acord cu debran]area ]i cunosc influentele 
debransarii asupra conditiilor de confort si de mediu din  spatiile pe care le detin in proprietate; 
c) sa existe documentatia tehnica prevazuta la art 242 lit. g): sa nu modifice instalatiile de incalzire centrala aferente unui 
imobil condominial, decat in baza unei documentatii tehnice care reconsidera ansamblul instalatiilor termice, aprobata de 
catre furnizor; 
d) solicitantul sa aiba montat aparat de masurare a debitului de gaze naturale pe care le consuma, in cazul in care continua 
sa foloseasca spatiul pe care il are in proprietate, dupa  debransare. 
            ART. 235:  In situatia in care deconectarea se face cu intentia inlocuirii sistemului de incalzire centralizat cu un alt 
sistem de incalzire individual, modificarea sistemului de incalzire individual se va face numai cu autorizatie de construire, 
obtinuta in conditiile legii, care va tine cont de modul individual de evacuare a gazelor de ardere, astfel  incat conditiile de 
mediu din imediata vecinatale sa nu fie influentate si sa fie respectat principiul de asigurare a unui mediu curat pentru vecini. 
              ART. 236: (1) Furnizorul are obligatia de a verifica indeplinirea conditiilor prevazute la art. 234 si 235 inainte  de a 
emite avizul de deconectare.  
                                  (2) In cazul in care deconectarea se face fara  indeplinirea conditiilor legale, furnizorul este indreptatit 
sa aplice penalizari  la facture, reprezentand cheltuielile suplimentare de exploatare datorate deconectarii. 
           ART. 237: Deconectarile individuale nu se pot executa in acele condominii in care nu s-au produs  deconectari 
anterioare intrarii  in vigoare a prezentului  regulament . 
          ART. 238: Debransarea totala  a instalatiilor interioare de incalzire si /sau pentru apa calda de consum ale  unui 
utilizator  tip condominiu  se va face in urmatoarele conditii cumulative: 
a) condominiul sa nu se afle in zona unitara de incalzire pentru care autoritatea administratiei publice locale a stabilit ca 
incalzirea se realizeaza exclusiv in sistem centralizat; 
b) acordul scris al asociatiei de proprietari,  exprimat prin  hotararea  adunarii generale; 
c) anuntarea furnizorului si a autoritatii administratiei publice locale cu 30 de zile calendanstice inainte de debransare. 
             ART. 239: Deconectarea unui consumator de energie termica dintr-un condominiu este interzisa in urmatoarele 
situatii: 
a) se intentioneaza deconectarea numai a unor corpuri de incalzire din cadrul spatiului cu destinatie de locuinta si nu sunt 
montate repartitoare de costuri; 
b) deconectarea totala fara asigurarea incalzirii spatiului cu destinatie de locuinta sau alta destinatie cu o sursa alternativa de 
producere a energiei termice. 
            ART. 240: Deconectarea corpurilor de incalzire aflate in partile comune se poate realiza numai pe baza hotararii 
adunarii generale a asociatiei de proprietari / locatari si cu acordul proprietarilor direct afectati . 
(1) in procesul-verbal al adunarii generale se va consemna faptul ca acestia au inteles ca deconectarea corpurilor de incalzire 
conduce la scaderea confortului termic in acel apartament, iar costurile de incalzire pentru apartament vor creste. 
(2) Proprietarii direct afectati sunt: 
a) proprietarii  apartamentelor care au pereti comuni cu casa scarii in zona de intrare in condominiu sau la fiecare etaj; 
b) proprietarii care au pereti comuni cu uscatoriile sau spalatoriile in care sunt montate, conform proiectului, corpuri de 
incalzire. 
 Lucrarile de deconectare/reconectare a instalatiilor interioare de incalzire, precum  si   manevrele  de  golire, 
umplere  si  aerisire  a instalatiilor ca  urmare a  executarii  acestui  gen de lucrari se efectueaza numai de catre operatorul 
care are si calitatea de furnizor, respectiv  Societatea CET Govora S.A. - Sector Termoficare  prin S.C.  Prelcet S.A. 
Ramnicu Valcea, in termen de maximum 45 de zile de la data solicitarii, dupa verificarea documentelor care dovedesc 
indeplinirea conditiilor cumulative impuse, contra cost, conform Legii nr. 325/2006, art. 30, alin. (5),(6). 
 
 Stimați Parteneri, 

 Dorim să vă informăm despre faptul că CET GOVORA S.A. a conștientizat importanța conformării societății cu noul 

cadrul de reglementare în domeniul protecției datelor cu caracter pesonal, implementând măsurile impuse de Regulamentul (UE) 

2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal. În situația în care doriți 

informații suplimentare despre măsurile întreprinse pentru conformarea cu Regulamentul, vă rugăm să accesați  Notele noastre de 

informare disponibile la sediul nostru sau pe site-urile http://cetgovora.ro/g.d.p.r.    http://www.termoficarevalcea.ro/gdpr/ .   

 Vă mulțumim pentru colaborare ! 

 
 Recomandare:  

 Vă rugăm să analizaţi în cunoştinţă de cauză dacă pentru dumneavoastră este avantajos sau nu să înlocuiţi sursa 

de încălzire actuală.  

 Cunoaşteţi toate costurile şi riscurile pe care le implică înlocuirea sursei de căldură ?! 

 

              Data: ...............................                 SEMN~TURA   
                                                              ............................................ 
 
  Nota: * -  se completeaza de catre Asociatia de Proprietari. 

http://cetgovora.ro/g.d.p.r
http://www.termoficarevalcea.ro/gdpr/
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ANEXA 
       la cererea de deconectare / reconectare 
        Nr……………../……………… 
 
 

EVIDEN|~  DECONECTARI 
LA NIVEL DE  SCARA, BLOC 

(apartamente / alte spa\ii) 
 

Nr. 
crt. 

Apartamente si spa\ii cu 
alta destina\ie 

Apartamente ]i alte spa\ii 
deconectate aflate in eviden\a  

asocia\iilor de proprietari 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

* 
 

* 
 

  
 
                                ASOCIATIA DE PROPRIETARI 
                                            PRESEDINTE, 
             (nume si prenume, semnatura, stampila)     

             

                        * …………………………… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Nota: * -  se completeaza de catre Asociatia de Proprietari. 


