
Modificări (...)

Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei - ANRE

Ordinul nr. 89/2018 privind aprobarea Normelor tehnice pentru proiectarea,

executarea și exploatarea sistemelor de alimentare cu gaze naturale

În vigoare de la 05 iunie 2018

Publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 462 din 05 iunie 2018. Formă aplicabilă la 02 august 2018.

Având în vedere prevederile:

- art. 1021 alin. (6), art. 117 și 162 din Legea energiei electrice și a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările și
completările ulterioare;
- art. 10 alin. (1) lit. g) 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, cu
modificările și completările ulterioare,
în temeiul prevederilor art. 5 alin. (1) lit. c) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 33/2007, aprobată cu modificări
și completări prin Legea nr. 160/2012, cu modificările și completările ulterioare,
președintele Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei emite prezentul ordin.

Se aprobă Normele tehnice pentru proiectarea, executarea și exploatarea sistemelor de alimentare cu gaze
naturale, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Operatorii economici titulari ai licenței de operare a sistemelor de distribuție a gazelor naturale, a sistemelor
de distribuție închise, precum și cei autorizați de Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei pentru
proiectarea și execuția sistemelor de distribuție a gazelor naturale, a sistemelor de distribuție închise, a instalațiilor de
utilizare a gazelor naturale ce funcționează în regim de înaltă presiune, în regim de medie, redusă și joasă presiune,
precum și cei autorizați pentru racordarea aparatelor consumatoare de combustibili gazoși vor duce la îndeplinire
prevederile prezentului ordin, iar entitățile organizatorice din cadrul Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul
Energiei vor urmări respectarea prevederilor acestuia.

La data intrării în vigoare a prezentului ordin, Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în
Domeniul Energiei nr. 5/2009 privind aprobarea Normelor tehnice pentru proiectarea, executarea și exploatarea
sistemelor de alimentare cu gaze naturale, 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 respectă prevederile Directivei (UE) 2015/1.535 a Parlamentului European și a Consiliului din
9 septembrie 2015 referitoare la procedura de furnizare de informații în domeniul reglementărilor tehnice și al normelor
privind serviciile societății informaționale, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 241 din 17
septembrie 2015.

Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Președintele Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul

Energiei, 

Dumitru Chiriță

București, 10 mai 2018.
Nr. 89.

ANEXĂ
NORME TEHNICE 

pentru proiectarea, executarea și exploatarea sistemelor de alimentare cu gaze naturale

Art. 1. -

Art. 2. -

Art. 3. -

Art. 4. -

Art. 5. -
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