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De ce apar diferenţe de înregistrare între contorul de branşament şi suma cantităţilor
înregistrate de contoarele individuale de consum?
După contorizarea la nivel de apartament, se constată uneori
diferenţe între suma cantităţilor înregistrate de contoarele
individuale şi cantităţile înregistrate de contorul de
branşament.
Aceste diferenţe pot fi determinate de:
diferenţe de clasă de precizie - contoarele de branşament au

clasa B, în timp ce mare parte din contoarele de apartament au
clasa de precizie A. Contorul de branşament înregistrează
întreaga cantitate de apă ce trece spre consumator, în timp ce
contoarele de apartament nu au această capacitate.
pierderi de apă înainte de contoarele de apartament – în funcţie de locul de montare, practica

demonstrează că, prin cumulare, pierderile de apă pe instalaţiile interioare pot să fie
semnificative, fără a fi înregistrate de contoarele de apartament. Ele pot fi cauzate de avarii ale
sistemului interior de distribuţie sau de instalaţii neetanşe.
puncte de consum necontorizate în imobil - sunt frecvente cazurile în care în imobil există

puncte de consum necontorizate: robinete în spălătorii, la ghenele de gunoi sau în subsolurile
blocurilor. Aceste robinete, dacă sunt folosite pentru umplerea butoaielor de murături, udat
grădina din faţa blocului sau pur şi simplu curg în voie pentru că nu deranjează pe nimeni,
reprezintă o mare sursă generatoare de consumuri.
poziţia de montare a contoarelor de apartament - dacă nu se respectă cu stricteţe poziţia de

montare a contoarelor de apartament indicată de producător (de regulă, orizontal), la o deviere
cât de mică a poziţiei de montare, contorul de apartament înregistrează greşit.
necorelarea momentelor de citire a contoarelor - decalajul calendaristic dintre data citirii

contorului de branşament şi data citirii contoarelor de apartament determină şi ele aceste
diferenţe.
lipsa verificării metrologice a contoarelor individuale de consum -

verificarea metrologică a contoarelor este o dovadă obligatorie
pentru buna funcţionare a acestora.

Contoarele individuale au rolul de repartitoare orientative de consum în interiorul imobilelor.
Modul de repartizare a consumului/ cheltuielilor în interiorul imobilului este responsabilitatea
exclusivă a Asociaţiei de proprietari/locatari.

Recomandări
Pentru a reduce diferenţele dintre înregistrarea contorului de branşament şi suma înregistrărilor
contoarelor individuale, vă recomandăm:
reparaţi şi întreţineţi toate instalaţiile interioare (inclusiv cele din subsolul blocului) în vederea

eliminării pierderilor
montaţi contoarele individuale în afara apartamentelor conform prevederilor legale şi

prescrierii tehnice de montaj, pe scara blocului, pentru a putea fi corect supravegheate
citiţi contoarele de apartament în funcţie de data planificării pentru citirea contorului de

branşament
solicitaţi verificarea metrologică a contoarelor din apartamente
depistaţi consumul fraudulos
contorizaţi toate sursele de apă din apartamente
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