
  

Procedura  

Verificarea şi revizia tehnică periodică a instalaţiilor de utilizare 
 

 
Întreţinerea, exploatarea şi repararea instalaţiilor de utilizare a gazelor naturale revine consumatorului, care 

răspunde pentru buna lor funcţionare, in conformitate cu   cu  Normele Tehnice pentru Proiectarea, Executaarea şi 

Exploatarea sistemelor de alimentare cu gaze naturale (NTPEE) din 2008 

Verificarea şi revizia tehnică periodic a instalaţiilor de utilizare este obligatorie pentru toţi consumatorii şi se 

efectuează de către un operator economic autorizat de către ANRE. 
 

Care e diferența dintre verificare și revizie tehnică?  

Atât verificarea, cât și revizia tehnică sunt operațiuni preventive, pentru a asigura funcționarea în siguranță a 

echipamentelor termice. Acest proces presupune verificarea vizuală și setul de acțiuni tehnice specifice pentru a 

constata dacă instalația îndeplinește sau nu condițiile impuse. E important de reținut faptul că nu sunt incluse verificarea 

și repararea aparatelor consumatoare de gaze naturale (centrale termice, mașini de gătit, etc.), căci acestea sunt realizate 

de către operatorii economici autorizați de către ISCIR. 

Verificarea instalației de gaze se cere a fi realizată la intervale de maximum 2 ani., iar la cererea consumatorului 

se poate efectua la intervale mai mici. Aceasta metodă presupune inspecția arzătoarelor, a conductelor, a garniturilor de 

etanșare, dar și a aparatelor de măsurare, control și reglare. Verificarea răsuflătorilor și a căminelor sunt de asemenea 

incluse în pachetul de verificare.  

Mai exact serviciile de care beneficiaza consumatorul în cadrul verificării sunt : 

 Verificarea centralei la pornire apă caldă – apă rece 

 Verificarea funcționării termostatului 

 Verificarea scurgerilor de apă 

 Verificarea presiunii în instalație 

Revizia tehnică a instalației de gaze este mai complexă, se realizează la un interval de maximum 10 ani și poate 

înlocui verificarea. Poate fi făcută după întreruperea instalației pe o perioadă mai mare de șase luni, după orice 

eveniment ce ar fi putut afecta funcționarea în condiții de siguranță a instalației de utilizare a gazelor naturale sau la 

solicitarea expresă a clientului. 

 În plus față de verificare, în cadrul reviziei se realizează proba de etanșeitate a întregii instalații și proba de 

rezistență. 

Pentru preîntâmpinarea accidentelor cu pierderi de vieţi umane şi distrugeri de bunuri materiale, ce s-ar putea 

produce din cauza folosirii incorecte a instalaţiilor de gaze naturale, se vor respecta cu stricteţe următoarele 

instrucţiuni: 

1. Înainte de aprinderea focului se fac următoarele operaţiuni: 
 

 ventilarea permanent a încăperilor în care funcţionează aparate consumatoare de combustibili gazoşi; 

 controlul tirajului coşului de evacuare a gazelor de ardere pentru aparatele consumatoare de combustibili 

gazoşi racordate la acesta în cazul în care se constată lipsa tirajului, nu se aprinde focul decât după efectuarea 

lucrărilor care să asigure tirajul (curăţirea coşului, curăţirea sobei, repararea aparatelor de evacuare mecanică, 

etc.); 

 controlul robinetului de manevră al aparatului consumator de combustibili gazoşi; dacă robinetul este deschis, 

acesta se închide şi se ventilează încăperea respectivă precum şi cele învecinate prin deschiderea uşilor şi 

ferestrelor, aprinderea focului se face numai după aerisirea completă; 

 asigurarea accesului aerului de ardere în focarul aparatului consummator de combustibili gazoşi (prin: 

deschiderea uşiţelor cenuşarului la sobe, deschiderea fantelor pentru accesul aerului în focar, pornirea 

ventilatorului etc.); 

 verificarea funcţionării aparaturii de automatizare, după caz; 

 ventilarea focarelor de la aparatele consumatoare de combustibili gazoşi. 

 

2. La aprinderea focului în aparate consumatoare de combustibili gazoşi neautomatizate şi arzătoare, se 

fac următoarele operaţiuni: 
 

 aerisirea focarului, minimum 5 minute înainte de aprinderea focului: 

 apropierea aprinzătorului de arzător; 

 deschiderea lentă a robinetului de manevră şi aprinderea focului, concomitent cu supravegherea stabilităţii 

flăcării. 

Aprinderea se face numai cu un aprinzător special construit în acest scop, fiind interzisă aprinderea directă cu 

chibrituri, hârtie etc. 
 

Aprinderea focului  la  aparatele consumatoare  de  combustibili gazoşi automatizate se  face conform 

instrucţiunilor producătorului. 
 

3. Stingerea focului : 
 



Stingerea focului  la  aparatele consumatoare  de  combustibili gazoşi racordate prin record flexibil, se face prin 

închiderea robinetului de siguranţă, existent înaintea racordului flexibil; după stingerea flăcării se închide şi robinetul de 

manevră. 

 

4. Indicaţii speciale : 

 

La utilizarea gazelor naturale este interzis: 

 

 aprinderea focului dacă se simte mirosul caracteristic al gazelor naturale; 

 lăsarea focului nesupravegheat, la aparatele neautomatizate; 

 obturarea coşului de fum al aparatelor consumatoare de combustibili gazoşi; 

 modificarea instalaţiilor de gaze fără aprobări legale şi prin personae neautorizate; 

 dormitul în încăperi cu focul aprins; 

 dormitul în încăperi cu aparate consumatoare de combustibili gazoşi nelegate la coş de fum (reşou, aragaz etc.); 

 

Dacă se simte mirosul caracteristic al gazelor naturale se iau imediat următoarele măsuri: 

 

 se sting toate focurile; 

 se deschid toate uşile şi ferestrele; 

 nu se aprinde nici o sursă de foc; 

 nu se manevrează aparate electrice; 

 nu se doarme în astfel de încăperi; 

 

 se anunţă imediat operatorul licenţiat de distribuţie la telefoanele:  

 

Nu uitati! 

 

Verificarea cu flacără a instalaţiilor de gaze naturale prezintă pericol de explozie şi incendiu. Dormitul în 

încăperi cu focul aprins sau în încăperi cu aparate consumatoare de combustibili gazoşi nelegate la coşul de fum, 

prezintă pericol de moarte. 
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