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NOTIFICARE
Cod client: 191072162776
București, Nr. 0006994852/30.08.2017 Cod tehnic: DGSBUSC10000407657
Stimate client,
Prin prezenta Notificare, ENGIE Romania vă informează cu privire la obligativitatea și
responsabilitatea efectuării serviciilor de verificare și revizie tehnică periodică a instalației
de utilizare a gazelor naturale, conform prevederilor legale*.
Dorim să vă aducem la cunoştinţă faptul că aveaţi obligaţia să efectuaţi verificarea tehnică
periodică a instalaţiei de utilizare a gazelor naturale, prin intermediul unui operator
economic care deţine autorizaţie ANRE (Autoritatea Națională de Reglementare în
domeniul Energiei) pentru execuţia instalaţiilor de utilizare a gazelor naturale, tip EDI/EDIB,
în baza unui contract de prestări servicii, până cel târziu în data de 11.08.2017.
Pentru locul de consum NOVACI Nr. 2 bloc Bl. S9 Sc.1 et. 4 ap. 18 BUCURESTI Bucuresti
cod postal 051728, conform datelor transmise de operatorul de sistem, vă comunicăm
următoarele informaţii:
a) data ultimei verificări tehnice periodice a instalaţiei de utilizare gaze naturale este
12.08.2015 cu scadență la 11.08.2017;
b) nu există în evidență aparate consumatoare de combustibili gazoşi puse în funcţiune.
În situaţia în care există instalaţie de utilizare a gazelor naturale care deserveşte mai mulţi
clienţi finali, verificarea/revizia tehnică se realizează atât pentru instalaţia individuală de
utilizare, cât şi pentru instalaţia comună de utilizare. Verificarea/Revizia tehnică a instalaţiei
comune de utilizare se poate realiza împreună cu ceilalţi clienţi finali deserviţi.
Conform prevederilor legale*, verificarea tehnică periodică a instalaţiilor de utilizare se
realizează o dată la maximum 2 ani, iar revizia tehnică periodică a instalaţiilor de utilizare, o
dată la maximum 10 ani, fiind obligații legale ce intră în sarcina dumneavoastră.
Nerespectarea obligațiilor legale menţionate conduce la asumarea răspunderii
dumneavoastră. Prin urmare, vă rugăm să urgentaţi demersul pentru efectuarea
serviciului de verificare periodică a instalaţiei de utilizare gaze naturale.
Clientul final are obligația de a prezenta operatorului economic autorizat ANRE și alte
documente, după caz: documente din care să rezulte că a fost efectuată curățarea și
verificarea coșurilor și canalelor de evacuare a gazelor de ardere de către operatori
economici autorizați, cu maximum 6 luni înainte de data verificării sau reviziei tehnice
periodice a instalației de utilizare a gazelor naturale și documente din care să rezulte
efectuarea în termen a verificării tehnice periodice a aparatelor consumatoare de
combustibili gazoși.
Lista integrală a operatorilor economici autorizaţi ANRE poate fi consultată pe www.anre.ro,
pe site-ul engie.ro, în Centrele ENGIE Romania de Relații Clienți sau poate fi furnizată la
cerere pe adresa dumneavoastră de e-mail, în urma unei solicitări pe site-ul engie.ro.
Vă informăm că în conformitate cu prevederile legale*, verificarea/revizia tehnică
periodică a instalației de utilizare a gazelor naturale, se face în baza contractului de
prestări servicii, a notificării și a documentației tehnice de executare a instalatiei de
utilizare de gaze naturale (proiectul tehnic).
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Prezenta NOTIFICARE se păstrează până la efectuarea operațiunii de
verificare/revizie!
Pentru informații suplimentare, vă invităm să consultați site-ul engie.ro sau să ne contactați
la numărul 021.9366, de luni pana vineri, in intervalul orar 8:30 si 19:00. Apel taxabil,
conform tarifelor stabilite de catre operatorii de telefonie.
Vă mulţumim,
Echipa ENGIE
* Ordinul 179/2015 pentru aprobarea Procedurii privind verificările și reviziile tehnice ale instalațiilor de utilizare a
gazelor naturale, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 969/28.12.2015, intrat în vigoare la data
de 01.01.2016.

Acest mesaj este generat automat. Va rugam sa nu raspundeti.Va informam ca mesajele primite pe aceasta cale
nu sunt tratate de companie.
Daca doriti sa transmiteti un mesaj catre ENGIE Romania, va invitam sa accesati formularul online de la adresa
https://www.engie.ro/contact/

ENGIE Romania S.A
Sediu Social: Bd.Marasesti nr.4-6, Sector 4, Bucuresti, 040254
J40/5447/2000, CUI: RO 13093222, Capital social: 199.245.530 lei
engie.ro

Atentie: Prezentul mesaj este confidential si apartine ENGIE Romania. El se adreseaza numai persoanei mentionate ca destinatar,
precum si altor persoane autorizate sa-l primeasca. In cazul in care nu sunteti destinatarul vizat, va aducem la cunostinta ca
dezvaluirea, copierea, distribuirea sau initierea unor actiuni pe baza prezentei informatii sunt strict interzise si atrag raspunderea
juridica. Daca ati primit acest mesaj dintr-o eroare, va rugam sa ne anuntati imediat accesand formularul online din sectiunea Contact
de pe site-ul engie.ro si sa-l stergeti apoi din sistemul dumneavoastra. Apreciem si va multumim pentru cooperare.

ENGIE Romania este inregistrata ca operator date personale prin notificarea nr. 5167/2007
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