
 

 
Incepand cu data de 1 ianuarie 2016, a intrat in vigoare Ordinul nr. 179/2015 pentru 

aprobarea Procedurii privind verificările si reviziile tehnice ale instalatiilor de utilizare a 

gazelor naturale. 

 

� Verificarea tehnica a IUGN se realizeaza: 

  a) periodic, la maximum 2 ani; 

    b) la cererea clientului final. 

 
� Revizia tehnică a IUGN se realizeaza: 

a) periodic, la maximum 10 ani; 

b) dupa intreruperea utilizarii iu pentru o perioada de timp mai mare de 6 luni; 

c) după orice eveniment care ar fi putut afecta IUGN; 

d) la cererea clientului final. 

 

� Verificarea si revizia tehnica a IUGN este obligatorie pentru toti clientii finali si se 

efectueaza de catre OE autorizati ANRE, selectati de clientul final. 

OBLIGATIILE CLIENTULUI FINAL: 

� Sa efectueze verificarile si reviziile tehnice atat ale instalatiilor de utilizare a gazelor 

naturale (IUGN) individuale, cat si cele comune, exclusiv prin intermediul unui 

operator economic (OE) selectat de acesta, in baza unui contract de prestari servicii, 

pana la data scadenta specificata in notificare, precum si in baza notificarii 

transmise de furnizor. 

� Sa puna la dispozitia OE documentatia tehnica ce a stat la baza executiei IUGN, 

avizata de catre operatorul de sistem (OS) sau de catre un verificator de proiecte. 

� Sa solicite o copie de la OS sau OE care a executat IUGN (daca nu detine aceste 

documente), direct sau prin intermediul unui OE. 
� Sa intocmeasca documentatia tehnica,  (prin intermediul unui OE autorizat ANRE 

pentru proiectarea IUGN, in baza unui contract de prestari servicii (daca OS sau OE 

nu detin documentatia tehnica, dar tipul si debitul nominal al aparatelor 

consumatoare de combustibili gazosi puse in functiune nu corespund cu cele din 

notificarea transmisa de furnizor).  

� Sa reconstituie documentatia tehnica,prin intermediul unui OE autorizat ANRE 

pentru proiectarea IUGN, in baza unui contract de prestari servicii (daca OS sau OE 

nu detin documentatia tehnica, dar tipul si debitul nominal al aparatelor 

consumatoare de combustibili gazosi puse in functiune corespund cu cele din 

notificarea transmisa de furnizor). 

� Sa prezinte OE documente din care sa rezulte ca a fost efectuata curatarea si 

verificarea cosurilor si canalelor de evacuare a gazelor de ardere de catre OE 

autorizati, cu maximum 6 luni inainte de data verificarii sau reviziei tehnice a IUGN  

si efectuarea in termen a verificarii tehnice periodice a aparatelor consumatoare de 

combustibili gazosi de catre operatori economici autorizati ISCIR. 



 

� Sa remedieze defectele constatate in urma verificari/reviziei instalatiei, prin 

intermediul unui OE, in baza unui contract de prestari servicii 
� Sa asigure respectarea conditiilor tehnice pentru functionarea in siguranta a IUGN; 

�  Sa inlocuiasca racordul flexibil montat in instalatia de utilizare, inaintea expirarii 

duratei normate de utilizare a acestuia, in conformitate cu prescriptiile tehnice ale 

producatorului. 

� Sa inlocuiasca detectorul/detectoarele automat/automate de gaze montat/montate la 
locul de consum, inaintea expirarii duratei normate de utilizare a acesteia/acestora, 

in conformitate cu prescriptiile tehnice ale producatorului. 

� Sa pastreze, pe intreaga durata de functionare a instalatiei de utilizare, 
documentatia tehnica aferenta instalatiei de utilizare, instructiunile pentru utilizarea 

GN si fisele de evidenta aferente tuturor lucrarilor periodice de verificare si/sau de 
revizie tehnica a instalatiei de utilizare. 

 

OBLIGATIILE OPERATORULUI ECONOMIC: 

� Sa efectueze verificarea sau revizia tehnica a IUGN in baza  contractului de prestari 

servicii, a notificarii furnizorului si a documentatiei tehnice; in situatia in care  

documentatia nu exista, OE are obligatia sa informeze clientul final cu privire la 

obligatiile sale). 

� Sa intocmeasca si inregistreze la OS Fisa de evidenta, in max.5 zile lucratoare de la 
data intocmirii, dar nu mai tarziu de data scadenta precizata in notificare si sa o 

transmita clientului in max .2 zile lucratoare de la inregistrarea la OS. 

� Sa dezafecteze IUGN executata fara forme legale si identificata cu ocazia verificarii 

sau reviziei tehnice, numai dupa incheierea unui contract de prestari servicii. 

� Sa intrerupa total/partial vehicularea gazelor naturale prin IUGN de la robinetul de 
incendiu, de contor, de sectionare sau de inchidere, in situatia in care nu sunt 

indeplinite conditiile tehnice de functionare in siguranta a IUGN  si/sau clientul final 

nu prezinta documentele referitoare la efectuarea verificarii aparatelor consumatoare 

si curatarea cosurilor si canalelor de evacuare. 

� Sa remedieze defectele identificate, daca sunt constatate defecte, in baza contractului 

de prestari servicii. 

� Daca sunt detectate scapari de gaze naturale, iar OE nu a remediat defectele, are 

obligatia de a anunta imediat OS, la Tel Verde. 

� OE raspunde oricarei solicitari de efectuare a verificarii sau a reviziei tehnice a 

instalatiei de utilizare, adresata de catre un client final, în termen de 5 zile 
lucratoare. 

� Sa tina evidenta anuala a tuturor verificarilor si reviziilor tehnice ale instalatiilor de 

utilizare efectuate la clientii finali intr-un registru de evidenta in format electronic. 

 



 

OBLIGATIILE FURNIZORULUI 

� Furnizorul transmite clientului final, gratuit, o notificare cu minimum 60 de zile 

înainte de data scadenta a verificarii sau a reviziei tehnice, anexata facturii de GN,  

din oficiu,  sau la cererea clientului – in termen de 5 zile (dupa intreruperea utilizarii 

pentru o perioada mai mare de 6 luni sau evenimente care afecteaza IUGN) sau 10 

zile (la solicitarea clientului) 

� Asigurara confidentialitatea informatiilor privind datele personale 

� Comunicarea informatiilor cu privire la verificarile si reviziile tehnice ale IUGN  de 

catre furnizorul de GN si/sau OS numai catre clientul final sau OE cu care acesta a 
incheiat un contract de prestări servicii pentru efectuarea verificarii sau reviziei 

tehnice. 

Ordinul 179/2015 poate fi consultat integral pe pe site-ul societăţii  www.tulceagaz.ro/Info 

clienti - Legislatie. 

Lista actualizată cu firmele autorizate pentru verificări/revizii poate fi consultată pe site-ul 

ANRE www.anre.ro  (  Info consumatori/Operatori economici/Gaze naturale/Firme autorizate ). 

 

 

 


