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SOCIETATE DE CONSULTANTA SI INSTRUIRE
S.C.ACIBO INVESTMENTS S.R.L. CLUJ-NAPOCA este autorizată ANRE să organizeze cursuri de
specializare Instalatori Gaze în conformitate cu prevederile legii 123/2012.
Locațiile în care se vor desfășura cursurile vor fi anuntate pe site-ul nostru.
Vă transmitem mai jos oferta financiară:
CURS SPECIALIZARE INSTALATORI GAZE
Legislație primară:
- Legea gazelor nr. 123/2012, publicată în Monitorul Oficial nr. 679/2004 cu modificările şi
completările ulterioare
- Regulamentul pentru acordarea autorizaţiilor şi licenţelor în sectorul gazelor naturale, aprobat prin
Hotărârea Guvernului nr. 784/2000, republicată, în Monitorul Oficial nr. 160/13.03.2003 cu
modificările ulterioare
- Regulamentul privind accesul la sistemele de distribuţie a gazelor naturale, aprobat prin Hotărârea
de Guvern nr. 1043/2004, publicată în Monitorul Oficial nr. 693/02.08.2004, cu modificările şi
completările ulterioare
Legislație secundară:
- Regulament pentru autorizarea şi verificarea operatorilor economici care desfăşoară activităţi de
proiectare, execuţie şi exploatare în sectorul gazelor naturale, aprobat prin Ordinul ANRE nr.
89/2009, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 804/25.11.2009
- Regulament pentru autorizarea şi verificarea persoanelor fizice care desfăşoară activităţi de
proiectare, execuţie şi exploatare în sectorul gazelor naturale, aprobat prin Ordinul ANRE nr.
89/2009, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 804/25.11.2009
- Regulamentul de constatare, notificare şi sancţionare a abaterilor de la reglementările emise în
domeniul energiei şi al gazelor naturale, aprobat prin Ordinul ANRE nr. 56/2007 publicat în
Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 900/2007
- Codul Tehnic al sectorului gazelor naturale, aprobat prin Decizia ANRGN nr. 616/2002, publicată
în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 438/24.06.2002
- Regulamentul de măsurare a cantităţilor de gaze naturale tranzacţionate în România, aprobat prin
Ordinul ANRE nr. 62/2008, publicată în Monitorul Oficial nr. 489/01.07.2008 cu modificările şi
completările ulterioare
- Normele tehnice pentru proiectarea, executarea şi exploatarea sistemelor de alimentare cu gaze
naturale (NTPEE-2009), aprobate prin Ordinul preşedintelui ANRE nr. 5/2009, publicat în Monitorul
Oficial al României, Partea I, nr. 255bis/16.04.2009, cu modificările şi completările ulterioare
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Tipuri de legitimații
- proiectare, execuţie şi/sau exploatare a obiectivelor aferente instalaţiilor tehnologice de suprafaţă
pentru producţia şi/sau înmagazinarea subterană a gazelor naturale, a obiectivelor aferente
transportului gazelor naturale, precum şi a instalaţiilor de utilizare a gazelor naturale având regimul
de presiune de lucru mai mare de 6 bar; legitimaţiile sunt structurate pe următoarele grade: gradul I
T, respectiv gradul II T.
- proiectare, execuţie şi/sau exploatare a obiectivelor aferente sistemelor de distribuţie şi a
instalaţiilor de utilizare a gazelor naturale având regimul de presiune de lucru mai mică sau egală cu
6 bar; legitimaţiile sunt structurate pe următoarele grade: gradul I D, gradul II D şi gradul III D.
Documente necesare înscrierii la examen
Calitatea de instalator autorizat se dobândeşte prin examinare.
Actele necesare pentru înscrierea la examinare în vederea autorizării sunt:
•cerere-tip;
•copia actului de identitate (buletin de identitate, carte de identitate sau paşaport pentru persoanele
fizice străine);
•copia actelor de pregătire profesională în domeniu, precum şi dovada recunoaşterii acestora pe
teritoriul României pentru persoanele fizice străine;
•adeverinţă eliberată de angajator sau copie a carnetului de muncă care să ateste vechimea şi să
confirme experienţa dobândită în domeniul gazelor naturale, conform cerinţelor gradului de
autorizare solicitat; pentru persoanele fizice străine, copii ale documentelor emise în alte state
întocmite într-un scop echivalent sau din care reiese clar experienţa dobândită în domeniul gazelor
naturale, conform cerinţelor gradului de autorizare solicitat;
•fotografie format ¾ pe hârtie sau format electronic;
•dovada achitării tarifului de examinare în vederea autorizării;
•dovada urmării unui curs de specializare, după caz.

Oferta noastră financiară este de 450 LEI+TVA/cursant/modul.
Plata se va efectua în contul RO61 PIRB 1302 7310 0700 1000 deschis la

BANCA

PIRAEUS BANK SUCURSALA TRAIAN VUIA CLUJ sau numerar.

Cei interesaţi sunt rugaţi să transmită la sediul S.C. ACIBO INVESTMENTS SRL CLUJNAPOCA prin fax sau e-mail, CEREREA DE INSCRIERE conform model anexat.
PENTRU ORICE DETALII VĂ RUGĂM SĂ NE CONTACTAŢI PRIN FAX, E-MAIL SAU TELEFONIC
LA 0745-356 398.
Cu respect,
Administrator
Horia-Septimiu Bold
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