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Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei - ANRE - 
Ordin nr. 179/2015 din 16 decembrie 2015 
 

Ordinul nr. 179/2015 pentru aprobarea Procedurii privind 
verificările şi reviziile tehnice ale instalaţiilor 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 11 octombrie 2018. 

 
    Având în vedere prevederile art. 10 alin. (1) lit. a) şi alin. (3) lit. n) din 
Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 33/2007 privind organizarea şi 
funcţionarea Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei, 
aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 160/2012,   
    în temeiul dispoziţiilor art. 5 alin. (1) lit. c) şi alin. (5) din Ordonanţa de urgenţă 
a Guvernului nr. 33/2007, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 
160/2012,   
 
    preşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei 
emite prezentul ordin.   
 
   Art. 1. -   Se aprobă Procedura privind verificările şi reviziile tehnice ale 
instalaţiilor de utilizare a gazelor naturale, prevăzută în anexa care face parte 
integrantă din prezentul ordin.   
   Art. 2. -   (1) Furnizorii de gaze naturale, clienţii finali, operatorii economici 
autorizaţi de către Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul 
Energiei, operatorii conductelor de alimentare din amonte, operatorul de 
transport şi de sistem al gazelor naturale, operatorii sistemelor de distribuţie a 
gazelor naturale, precum şi operatorii sistemelor de distribuţie închise duc la 
îndeplinire dispoziţiile procedurii prevăzute la art. 1.   
   (2) Persoanele fizice şi/sau juridice prevăzute la alin. (1) răspund integral 
pentru eventuale consecinţe apărute ca urmare a nerespectării obligaţiilor ce le 
revin conform prezentei proceduri.   
   Art. 3. -   La data intrării în vigoare a prezentului ordin, anexele nr. 19-22 la 
Normele tehnice pentru proiectarea, executarea şi exploatarea sistemelor de 
alimentare cu gaze naturale, aprobate prin Ordinul preşedintelui ANRE nr. 
5/2009, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 255 şi 255 bis din 
16 aprilie 2009, cu modificările şi completările ulterioare, se abrogă.   
   Art. 4. -   Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea 
I, şi intră în vigoare la data de 1 ianuarie 2016.   
   

dataIncarcare:
act:108815%2062793170
act:108815%2062793222
act:108815%200
act:329618%200
act:108815%2062793060
act:108815%2062793067
act:108815%200
act:329618%200
act:329618%200
act:885400%2086808790
act:124323%2040082317
act:124323%2040082338
act:124323%200
act:124403%200
act:124403%200


  
 

2 

 
Preşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul 

Energiei, 
Niculae Havrileţ 

 
    Bucureşti, 16 decembrie 2015.   
    Nr. 179.   
 

ANEXĂ    
 

PROCEDURĂ 
privind verificările şi reviziile tehnice ale instalaţiilor de utilizare a gazelor 

naturale   
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