
 
 
 
 
 
 

 

Adresa: Bld. Ghencea, nr. 43B, Sector 6, Bucuresti 

Tel.: 0765 385 587; Fax: 021 25 21 950 

Email: contact@energygas-servicii.ro 

Web: www.energy-gas.ro 

 

  

 

Persoană contact Valabilitate ofertă 

 

 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Nr. 
ap./scară 

Operație 
 

Preț -lei- 
 

10-25 Verificare 25 

Revizie 35 

Peste 25 Verificare 19 

Revizie 29 

Puteți beneficia GRATUIT de 

aceste servicii dacă aveți un 

contract pentru SERVICIUL DE 

URGENȚE. 

Avantajele contractului pentru 

serviciul de urgențe: 

- puteți solicita un specialist 

care se deplasează în cel mai 

scurt timp; în funcție de 

problema constatată reparația 

poate fi efectuată pe loc; 

- verificările/reviziile tehnice 

periodice sunt incluse în prețul 

abonamentului lunar. 

Ce trebuie sa faceți pentru a 

încheia un contract pentru 

serviciul de urgențe: 

1. solicită o ofertă de la un 

reprezentant ENERGY GAS 

SERVICII SRL la email 

contact@energygas-servicii.ro 

sau tel. 0765 385 587; 

2. analizează cu atenție 

pachetele de servicii puse la 

dispoziție de compania noastră; 

3. solicită încheierea 

contractului. 

ESTE SIMPLU SĂ TE 

SCAPI DE GRIJI !!! 

Verificare/revizie tehnică periodică  

a instalației de utilizare gaze naturale  
- pentru Asociațiile de Proprietari - 

Ordinul ANRE 179/2015 stabilește procedura privind verificările și reviziile 

tehnice ale instalațiilor de utilizare gaze naturale: 

”Art. 3 ... (2) Verificarea tehnică a instalațiilor de utilizare a gazelor naturale 

se realizează: 

a) periodic, la maximum 2 ani; 

b) la cererea clientului final. 

(3) Revizia tehnică a instalațiilor de utilizare gaze naturale se realizează: 

a) Periodic, la maximum 10 ani; 

b) după întreruperea utilizării instalației de utilizare pentru o perioadă de 

timp mai mare de 6 luni; 

c) după orice eveniment care ar fi putut afecta instalația de utilizare; 

d) la cererea clientului final.” 

 Legislație 

 

1. Proiectul tehnic de execuție a instalației de utilizare a gazelor 
naturale; 

2. Notificarea transmisă de Furnizorul de gaze naturale; 
3. Certificatul de garanție sau procesul verbal de montare a 

racordului flexibil și a detectorului de gaze naturale din care să reiasă data 
montajului și durata de viață a produsului; 

4. Document ce atestă verificarea și curățarea coșurilor de fum și a 
canalelor de ventilare cu cel mult 6 luni înainte – dacă este cazul; 
5. Documentul ce atestă că verificarea ISCIR a centralei termice este în 

termenul de verificare – dacă este cazul. 

 Documente necesare 


