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Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei - ANRE

Ordinul nr. 179/2015 pentru aprobarea Procedurii privind veri�icările și reviziile

tehnice ale instalațiilor de utilizare a gazelor naturale

În vigoare de la 01 ianuarie 2016

Publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 969 din 28 decembrie 2015. Formă aplicabilă la 02 august 2018.

Având în vedere prevederile art. 10 alin. (1) lit. a) și alin. (3) lit. n) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 33/2007
privind organizarea și funcționarea Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei, aprobată cu modificări
și completări prin Legea nr. 160/2012,
în temeiul dispozițiilor art. 5 alin. (1) lit. c) și alin. (5) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 33/2007, aprobată cu
modificări și completări prin Legea nr. 160/2012,
președintele Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei emite prezentul ordin.

Se aprobă Procedura privind verificările și reviziile tehnice ale instalațiilor de utilizare a gazelor naturale,
prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

(1) Furnizorii de gaze naturale, clienții finali, operatorii economici autorizați de către Autoritatea Națională de
Reglementare în Domeniul Energiei, operatorii conductelor de alimentare din amonte, operatorul de transport și de
sistem al gazelor naturale, operatorii sistemelor de distribuție a gazelor naturale, precum și operatorii sistemelor de
distribuție închise duc la îndeplinire dispozițiile procedurii prevăzute la art. 1.
(2) Persoanele fizice și/sau juridice prevăzute la alin. (1) răspund integral pentru eventuale consecințe apărute ca
urmare a nerespectării obligațiilor ce le revin conform prezentei proceduri.

La data intrării în vigoare a prezentului ordin, anexele nr. 19-22 la Normele tehnice pentru proiectarea,
executarea și exploatarea sistemelor de alimentare cu gaze naturale, aprobate prin Ordinul președintelui ANRE nr.
5/2009, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 255 și 255 bis din 16 aprilie 2009, cu modificările și
completările ulterioare, se abrogă.

Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, și intră în vigoare la data de 1 ianuarie
2016.

Președintele Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul

Energiei, 

Niculae Havrileț

București, 16 decembrie 2015.
Nr. 179.

ANEXĂ
PROCEDURĂ 

privind verificările și reviziile tehnice ale instalațiilor de utilizare a gazelor naturale

Art. 1. -

Art. 2. -

Art. 3. -

Art. 4. -

http://lege5.ro/App/Document/ha4dknbqga/alegeconsolidare
dataincarcare:
http://lege5.ro/App/Document/geydqobrgu/ordonanta-de-urgenta-nr-33-2007-privind-organizarea-si-functionarea-autoritatii-nationale-de-reglementare-in-domeniul-energiei?pid=62793170&d=2018-08-02#p-62793170
http://lege5.ro/App/Document/geydqobrgu/ordonanta-de-urgenta-nr-33-2007-privind-organizarea-si-functionarea-autoritatii-nationale-de-reglementare-in-domeniul-energiei?pid=62793222&d=2018-08-02#p-62793222
http://lege5.ro/App/Document/geydqobrgu/ordonanta-de-urgenta-nr-33-2007-privind-organizarea-si-functionarea-autoritatii-nationale-de-reglementare-in-domeniul-energiei?d=2018-08-02
http://lege5.ro/App/Document/gmzdsnrrha/legea-nr-160-2012-pentru-aprobarea-ordonantei-de-urgenta-a-guvernului-nr-33-2007-privind-modificarea-si-completarea-legii-energiei-electrice-nr-13-2007-si-legii-gazelor-nr-351-2004?d=2018-08-02
http://lege5.ro/App/Document/geydqobrgu/ordonanta-de-urgenta-nr-33-2007-privind-organizarea-si-functionarea-autoritatii-nationale-de-reglementare-in-domeniul-energiei?pid=62793060&d=2018-08-02#p-62793060
http://lege5.ro/App/Document/geydqobrgu/ordonanta-de-urgenta-nr-33-2007-privind-organizarea-si-functionarea-autoritatii-nationale-de-reglementare-in-domeniul-energiei?pid=62793067&d=2018-08-02#p-62793067
http://lege5.ro/App/Document/geydqobrgu/ordonanta-de-urgenta-nr-33-2007-privind-organizarea-si-functionarea-autoritatii-nationale-de-reglementare-in-domeniul-energiei?d=2018-08-02
http://lege5.ro/App/Document/gmzdsnrrha/legea-nr-160-2012-pentru-aprobarea-ordonantei-de-urgenta-a-guvernului-nr-33-2007-privind-modificarea-si-completarea-legii-energiei-electrice-nr-13-2007-si-legii-gazelor-nr-351-2004?d=2018-08-02
http://lege5.ro/App/Document/ha4dknbqga/ordinul-nr-179-2015-pentru-aprobarea-procedurii-privind-verificarile-si-reviziile-tehnice-ale-instalatiilor-de-utilizare-a-gazelor-naturale?pid=86808790&d=2018-08-02#p-86808790
http://lege5.ro/App/Document/gezdimzsgm/norma-tehnica-pentru-proiectarea-executarea-si-exploatarea-sistemelor-de-alimentare-cu-gaze-naturale-ntpee-2008-din-05022009?pid=40082317&d=2018-08-02#p-40082317
http://lege5.ro/App/Document/gezdimzsgm/norma-tehnica-pentru-proiectarea-executarea-si-exploatarea-sistemelor-de-alimentare-cu-gaze-naturale-ntpee-2008-din-05022009?pid=40082338&d=2018-08-02#p-40082338
http://lege5.ro/App/Document/gezdimzsgm/norma-tehnica-pentru-proiectarea-executarea-si-exploatarea-sistemelor-de-alimentare-cu-gaze-naturale-ntpee-2008-din-05022009?d=2018-08-02
http://lege5.ro/App/Document/gezdinbqgm/ordinul-nr-5-2009-privind-aprobarea-normelor-tehnice-pentru-proiectarea-executarea-si-exploatarea-sistemelor-de-alimentare-cu-gaze-naturale?d=2018-08-02
http://lege5.ro/App/Document/ha4dknbqge/procedura-privind-verificarile-si-reviziile-tehnice-ale-instalatiilor-de-utilizare-a-gazelor-naturale-din-16122015?d=2018-08-02

