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C A P I T O L U L   1 

 

 

GENERALITĂŢI  PRIVIND  MENTENANŢA  INSTALAŢIILOR 

TEHNOLOGICE  ALE  SNT 

 
 

1.1. Scopul şi obiectivele Normelor tehnice 
 

1.1.1. (1) Normele tehnice au ca scop reglementarea tuturor activităţilor privind mente-

nanţa staţiilor de reglare şi măsurare – SRM, staţiilor de măsurare  SM, staţiilor de comandă 

vane – SCV, nodurilor tehnologice – NT, şi claviaturilor tehnologice din cadrul staţiilor de 

comprimare gaze – CT, care constituie instalaţiile tehnologice ale Sistemului Naţional de 

Transport – SNT; 

 (2) în textul Normei tehnice, instalaţiile tehnologice ale Sistemului Naţional de 

Transport – SNT se vor nota prescurtat cu „SRM, SM, SCV, NT, CT“.  

1.1.2. Obiectivele urmărite prin elaborarea şi aplicarea acestor Norme tehnice sunt: 

a) definirea sistemului de mentenanţă pentru SRM, SM, SCV, NT, CT şi regle-

mentarea organizării şi funcţionării acestui sistem; 

b) descrierea strategiei de elaborare şi implementare a programelor de mentenanţă 

la SRM, SM, SCV, NT, CT, bazată pe aplicarea conceptelor moderne privind asigurarea 

calităţii, evaluarea aptitudinii de funcţionare,  evaluarea integrităţii şi  managementul riscului; 

c) precizarea responsabilităţilor managementului privind realizarea activităţilor de 

mentenanţă la SRM, SM, SCV, NT, CT; 

d) stabilirea categoriilor de personal implicate în realizarea activităţilor de mente-

nanţă la SRM, SM, SCV, NT, CT şi reglementarea cerinţelor privind asigurarea nivelului de 

calificare a acestuia; 

e) precizarea condiţiilor şi recomandarea metodelor privind monitorizarea 

continuă şi verificarea periodică a stării tehnice a SRM, SM, SCV, NT, CT; 

f) definirea categoriile de imperfecţiuni şi defecte ale componentelor şi precizarea 

modalităţilor de depistare a acestora şi de apreciere a gravităţii lor; 

g) precizarea categoriilor de intervenţii ale sistemului de mentenanţă  planificată şi 

specificarea conţinutului acestor intervenţii, a modalităţilor de  stabilire a tehnologiilor de 

realizare a lucrărilor de mentenanţă, de elaborare şi calificare a procedurilor de realizare a 

lucrărilor de mentenanţă şi a cerinţelor privind verificarea calităţii şi recepţia lucrărilor de 

mentenanţă; 

h) reglementarea realizării lucrărilor de mentenanţă în regim de urgenţă, în cazul 

producerii unor evenimente de tipul  accidentelor tehnice sau avariilor la SRM, SM, SCV, NT, 

CT; 

i) precizarea cerinţelor privind  documentarea sistemului de mentenanţă. 

1.2. Domeniul de aplicare al prescripţiilor tehnice 

 

1.2.1. Normele tehnice reglementează şi au ca domeniu de aplicare realizarea activită-

ţilor de mentenanţă din domeniul gazelor naturale pentru instalaţiile tehnologice şi echipa-

mentele auxiliare ale SRM, SM, SCV, NT, CT, care lucrează în condiţii normale şi în zone cu 

atmosferă potenţial explozivă. Pentru SRM, SM, SCV, NT, CT care lucrează în condiţii 
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speciale, (grad de seismicitate peste 7 pe scara Richter), soluri tasabile, zone nestabile supuse 

alunecărilor) se pot prescrie cerinţe suplimentare, ce se vor elabora pentru fiecare caz în parte. 

1.2.2. Componentele SRM, SM, SCV, NT, CT, care fac obiectul acţiunilor mentenabile 

sunt  tratate grupat, pe module de mentenanţă notate MM după cum urmează: 

a) instalaţiile de filtrare/separare (MM1) care conţin în principal: filtrele pentru 

reţinerea impurităţilor solide din gaz, separatoarele pentru reţinerea lichidelor, aparatele pentru 

măsurarea şi semnalizarea presiunii diferenţiale, aparatele pentru măsurarea şi semnalizarea 

nivelului de lichide, racordurile de curăţare şi aerisire, dispozitivele de închidere rapidă etc.; 

b) instalaţiile de reglare a presiunii/debitului  gazelor (MM2), care conţin urmă-

toarele elemente şi ansambluri constructive: aparatele de reglare a presiunii respectiv debitului 

gazului, armăturile de închidere, conductele funcţionale, conductele tehnologice, dispozitivele 

de supraveghere/înregistrare, etc.; 

c) instalaţiile de măsurarea parametrilor şi calităţii gazelor (MM3), care conţin 

următoarele elemente constructive: aparatele de măsură pentru determinarea volumului de gaz 

(contoare), aparatele pentru corecţia volumului de gaz măsurat, traductoarele de presiune/tem-

peratură, armăturile de închidere, dispozitivele de supraveghere – înregistrare, conductele, 

garniturile, accesoriile, filtrele pentru protecţia contoarelor, conductele de impuls etc.; 

d) dispozitive de protecţie şi siguranţă (MM4) care conţin dispozitivele de închi-

dere la supra/sub-presiune, supapele de siguranţă, armăturile şi conductele de legătură şi 

evacuare gaze, sistemele de detectare emanaţii gaze, sistemele antiefracţie dispozitivele de 

protecţie circuite încălzire gaz etc.;   

e) instalaţiile pentru încălzirea gazelor (MM5) la care se au în vedere schimbă-

toarele de căldură apă/gaz, sistemele electrice de încălzire, sistemele locale de încălzire, siste-

mele pentru încălzire gaz instrumental etc.; 

f) Echipamentele/aparatura electrică şi neelectrică pentru atmosfere potenţial 

explozive (MM6) care se referă la instalaţiile de iluminat, la legăturile electrice între elementele de 

comandă şi control (robinete, contoare, corectoare de volum, traductoare, RTU), la aparatele de 

supraveghere şi control parametri, legare la pământ, conexiuni şi ramificaţii în cadrul reţelelor şi 

instalaţiilor electrice, dispozitive, aparate şi scule neelectrice etc.; 

g) instalaţiile de odorizare gaze (MM7) care se referă la recipientele de depozi-

tare/lucru, sistemele de dozare, echipamentele şi componentele destinate măsurării şi contro-

lului gradului de odorizare etc.;  

h) robinetele din instalaţiile tehnologice (MM8); se referă la robinetele de 

secţionare, de laminare, de unic sens etc., utilizate în instalaţiile tehnologice pentru asigurarea 

fluxurilor de gaze;  

i) conductele tehnologice si ocolitoarele  (MM9) se referă la conductele care 

asigură fluxurile tehnologice principale sau secundare în instalaţiile tehnologice; 

1.2.3. Exemple privind configuraţiile tipice ale componentelor la care se referă aceste 

Norme tehnice sunt prezentate în schemele din Anexa 1.  
1.2.4. Prezentele Norme tehnice nu se referă şi nu se aplică la realizarea activităţilor de 

mentenanţă la: tubulatura conductelor de transport şi la accesoriile sau elementele componente 

de tip special ale acestor conducte; instalaţiile electrice, altele decât cele antiex; Grupurile de 

Comprimare a Gazelor; Sistemul de protecţie anticorosivă activă a conductelor/ Sistemul de 

Protecţie Catodică; realizarea activităţilor de mentenanţă la aceste componente ale SNT este 

reglementată prin norme tehnice specifice. 

 

1.3. Documentele de referinţă ale Normelor tehnice 
 

1.3.1. Normele tehnice au fost elaborate în conformitate cu prevederile din codurile, 

normativele, specificaţiile, instrucţiunile sau prescripţiile tehnice şi standardele prezentate în 

Anexa 2, care constituie documentele de referinţă ale acestor Norme tehnice. 

1.3.2. La elaborarea prevederilor şi prescripţiilor tehnice din Normele tehnice s-au utilizat 
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şi informaţiile din lucrările citate în lista bibliografică din Anexa 22.  

1.3.3. La elaborarea documentaţiei privind realizarea activităţilor de mentenanţă la 

SRM, SM, SCV, NT, CT  aparţinând SNT se pot utiliza, pentru informare şi documentare, atât 

documentele de referinţă precizate în Anexa 2 şi lucrările din lista bibliografică expusă în 

Anexa 22, dar şi alte lucrări de specialitate. 

1.3.4. Citarea în documentaţia elaborată pentru efectuarea activităţilor de mentenanţă a 

surselor de informare utilizate nu exonerează de răspundere pe autorul documentaţiei, cu 

excepţia cazului în care sursa este un document legislativ sau normativ cu aplicare obligatorie. 

 

1.4. Legislaţia utilizată la elaborarea Normelor tehnice 
 

1.4.1. La elaborarea Normelor tehnice s-au avut în vedere prevederile din documentele 

legislative prezentate în Anexa 3. 

1.4.2. Revizuirea, modificarea sau abrogarea documentelor de referinţă şi/sau documen-

telor legislative, nominalizate explicit în cadrul Normelor tehnice ca elemente de justificare, 

motivare sau impunere a unor prescripţii, implică, după caz, modificarea sau eliminarea 

prescripţiilor respective. 

 

1.5. Terminologie, definiţii şi abrevieri  

utilizate în Normele tehnice 
 

1.5.1. Termenii utilizaţi în Normele  tehnice sunt prezentaţi şi definiţi în Anexa 4, în 

care sunt expuse şi semnificaţiile abrevierilor folosite în cadrul Normelor tehnice. 
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C A P I T O L U L  2 

 

 

MANAGEMENTUL  ŞI  ORGANIZAREA   

LUCRĂRILOR  DE  MENTENANŢĂ   

LA  INSTALAŢIILE  TEHNOLOGICE  ALE  SNT 

 

 

2.1. Sistemul de management şi responsabilităţile managementului 
  

2.1.1. Organizarea şi desfăşurarea corespunzătoare a procesului de mentenanţă în cadrul 

OST este impusă de respectarea obligaţiilor legale de a asigura:  

a) operarea SNT şi asigurarea echilibrului fizic al acestuia, respectiv programarea, 

dispecerizarea şi funcţionarea SNT în condiţii de siguranţă; 

b) întreţinerea, reabilitarea SNT în condiţii de siguranţă si continuitate, eficienţă şi 

de protecţie a mediului; 

c) elaborarea şi aplicarea regimurilor optime de transport şi livrare pentru 

cantităţile de gaze naturale notificate de producători, furnizori, operatori de înmagazinare şi/sau 

consumatori conform contractelor încheiate. 

2.1.2. Sistemul calităţii procesului de mentenanţă al SNT se compune din: 

a) reglementarea (prin norme tehnice, proceduri, instrucţiuni, decizii etc.) planifi-

cării, proiectării şi realizării activităţilor de mentenanţă;  

b) supravegherea comportării în exploatare a stării tehnice a componentelor SRM, 

SM, SCV, NT, CT şi planificarea raţională a lucrărilor de mentenanţă; 

c) asigurarea calităţii materialelor, pieselor de schimb şi tehnologiilor utilizate la 

mentenanţa SRM, SM, SCV, NT, CT; 

d) conducerea şi asigurarea calităţii pentru lucrările de mentenanţă, recepţia 

lucrărilor şi supravegherea comportării componentelor reparate. 

2.1.3. (1) Politica în domeniul organizării şi desfăşurării activităţilor de mentenanţă a 

SRM, SM, SCV, NT, CT aparţinând SNT revine managementului la cel mai înalt nivel al OST, 

iar responsabilitatea elaborării programelor de mentenanţă, coordonării şi realizării tuturor 

activităţilor de mentenanţă în conformitate cu această politică aparţine Departamentului de 

exploatare – DE din cadrul OST.  

(2) Deoarece toate procesele din cadrul OST sunt interconectate şi interdepen-

dente, programele de mentenanţă elaborate de DE, în care  sunt incluse procedurile specifice, 

resursele şi activităţile adecvate realizării mentenanţei SRM, SM, SCV, NT, CT, pot cuprinde 

atribuţii şi responsabilităţi pentru toate entităţile funcţionale ale OST. 

(3) Pentru fiecare entitate funcţională, atribuţiile şi responsabilităţile în domeniul 

mentenanţei SRM, SM, SCV, NT, CT, aprobate de managementul la cel mai înalt nivel, sunt 

înscrise în Regulamentul de Organizare şi Funcţionare al OST.  

 

2.2. Proceduri şi instrucţiuni privind mentenanţa  

SRM, SM, SCV, NT, CT 
 

2.2.1. (1) Modul de realizare a activităţilor care trebuie desfăşurate în cadrul procesului 

de mentenanţă la SRM, SM, SCV, NT, CT din cadrul SNT trebuie documentat prin proceduri şi 

instrucţiuni de lucru. 
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(2) Procedurile se elaborează în scris, în conformitate cu prevederile procedurii PP 

01 – Elaborarea documentelor Sistemului de Management Integrat Calitate – Mediu în vigoare 

la OST. 

(3) În capitolul Descriere, din structura oricărei procedurii, se prezintă clar, într-o 

succesiune logică, secvenţele sau etapele activităţilor reglementate, cu referire directă la modul de 

utilizare a elementelor de logistică implicate şi la modalităţile de asigurare a calităţii rezultatelor 

activităţii, a securităţii şi sănătăţii în muncă a personalului implicat şi a protecţiei mediului 

înconjurător. 

(4) Proprietarii proceselor de mentenanţă a SNT trebuie să se asigure că proce-

durile documentate sunt adecvate, cunoscute, înţelese şi respectate de către întreg personalul 

implicat în procesul de mentenanţă a SNT. 

(5) Proprietarii proceselor de mentenanţă a SNT răspund de îndeplinirea indica-

torilor de performanţă stabiliţi; 

(6) Instrucţiunile de lucru se elaborează în scris în conformitate cu prevederile 

procedurii PP 01 – Elaborarea documentelor Sistemului de Management Integrat Calitate – 

Mediu în vigoare la OST. 

2.2.2. (1) Lista procedurilor care documentează activităţile din cadrul procesului de 

mentenanţă a SNT, cu indicarea entităţilor funcţionale din cadrul OST care răspund de elabo-

rarea şi gestionarea acestora, se întocmeşte, utilizând formularul din Anexa 5, de către 

responsabilul cu Sistemul de Management al Calităţii la nivelul DE şi se aprobă de către 

directorul DE. 

(2) Instrucţiunile de lucru se elaborează ca documente conexe ale fiecărei proceduri, 

în conformitate cu prevederile procedurii PP 01 – Elaborarea documentelor Sistemului de 

Management Integrat Calitate – Mediu în vigoare la OST. 

 

2.3. Categoriile de personal implicate în asigurarea 

mentenanţei SRM, SM, SCV, NT, CT 
 

2.3.1. (1) Personalul implicat în procesul de mentenanţă la instalaţiile tehnologice (SRM, 

SM, SCV, NT, CT) ale sistemului naţional de transport gaze este cel precizat în Normele tehnice, 

procedurile şi celelalte documente care reglementează acest proces. 

(2) Atribuţiile şi responsabilităţile cu caracter permanent ale personalului implicat în 

procesul de mentenanţă a SRM, SM, SCV, NT, CT din componenţa SNT trebuie să fie precizate în 

Fişele posturilor personalului respectiv, iar atribuţiile şi responsabilităţile cu caracter temporar, 

asociate cu realizarea unor activităţi concrete vizând mentenanţa SRM, SM, SCV, NT, CT din SNT, 

trebuie precizate în documentele de management (decizii, ordine, autorizaţii etc.) prin care se 

dispune efectuarea activităţilor respective. 

(3) Personalul desemnat să participe la activităţile aferente procesului de mentenanţă 

SRM, SM, SCV, NT, CT din SNT trebuie să posede pregătirea profesională, cunoştinţele, 

competenţele şi toate atestările şi autorizările legale care să constituie premisele că va realiza la 

nivelul de calitate cerut atribuţiile şi responsabilităţile primite. 

 

2.4. Instruirea personalului implicat în asigurarea 

mentenanţei SRM, SM, SCV, NT, CT 
 

2.4.1.  (1) Personalul desemnat să proiecteze, să coordoneze sau să execute activităţile 

aferente desfăşurării procesului de mentenanţă a SNT trebuie să îndeplinească cerinţele prevă-

zute de lege pentru autorizarea şi verificarea persoanelor fizice care desfăşoară activităţi de 

proiectare, execuţie şi exploatare în sectorul gazelor naturale.  

(2) Inginerii şefi ai exploatărilor teritoriale, în calitate de responsabili pentru 

activităţile din procesul de mentenanţă SRM, SM, SCV, NT, CT din SNT au obligaţia de a 
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efectua instruirea şi verificarea periodică a personalului implicat în activităţi de mentenanţă 

privind cunoaşterea şi aplicarea procedurilor pe bază cărora desfăşoară aceste activităţi.  

(3) Conducătorii formaţiilor de lucru care realizează activităţi de mentenanţă la 

SRM, SM, SCV, NT, CT aparţinând SNT trebuie să efectueze înainte de începerea lucrărilor 

instruirea membrilor formaţiei pe baza procedurilor şi instrucţiunilor de lucru aferente 

executării acestor lucrări. 

(4) Responsabilii desemnaţi pentru activităţile de mentenanţă SRM, SM, 

SCV, NT, CT din SNT au obligaţia de a înainta anual la conducerea DE a OST propuneri de 

programe de recalificare/reconversie profesională, specializare şi perfecţionare pentru 

personalul din subordine şi propuneri de participare a personalului la cursuri de instruire 

privind folosirea unor echipamente sau tehnologii de reparare noi, la manifestări ştiinţifice 

şi expoziţii cu tematică specifică domeniului mentenanţei. Propunerile avizate de către 

conducerea DE sunt înaintate la Direcţia resurse umane, aceasta le include în proiectul 

Programului anual de recalificare, reconversie profesională, specializare şi perfecţionare, 

care se supune aprobării managementului la cel mai înalt nivel al OST. 

(5) Persoanele din cadrul Exploatărilor Teritoriale care execută/participă la 

activitatea de mentenanţă SRM, SCV, NT, CT vor fi autorizate la nivelul DE în baza 

prezentelor norme. 
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C A P I T O L U L  3 

 

 

FUNDAMENTAREA  PROGRAMELOR  DE  MENTENANŢĂ 

LA  INSTALAŢIILE  TEHNOLOGICE  ALE  SNT 

 

 

3.1. Componentele SRM, SM, SCV, NT, CT 
 

3.1.1. (1) Instalaţiile tehnologice ale sistemului naţional de transport gaze (SRM, SM, 
SCV, NT, CT) au în componenţa lor, în principal, categoriile de instalaţii precizate grupat pe 

module de mentenanţă (MM1…MM9) în art. 1.2.2. al acestor Norme tehnice. 
(2) Aceste instalaţii, prezentate în articolele următoare, se regăsesc în totalitate sau 

parţial în componenţa SRM, SM, SCV, NT, CT, în funcţie de necesităţile funcţionale. 

3.1.2. Instalaţia de filtrare/separare (MM1) conţine în principal: 
– filtrele pentru reţinerea impurităţilor solide din gaze; în funcţie de cantitatea şi 

dimensiunile particulelor solide conţinute în gaze se pot prevedea una sau două trepte de 

filtrare, fiecare prevăzută cu cartuşe filtrante având fineţe/capacitate de filtrare diferită; 
– separatoarele pentru reţinerea lichidelor; 
– aparatele pentru măsurarea şi semnalizarea parametrilor de funcţionare 

(debite, presiuni diferenţiale etc.) respectiv de stare a sistemelor (indicatoarele nivel lichide şi 

indicatoarele nivelului de încărcare cu impurităţi a cartuşelor filtrante); 
– racordurile de vizitare, curăţare, aerisire şi demontare a sistemelor de filtrare 

(cartuşe, demistere etc.) 

– dispozitivele de închidere rapidă (recomandate în cazul efectuării frecvente a 
unor operaţii de închidere – deschidere). 

3.1.3. Instalaţia de reglare a presiunii/debitului gazelor (MM2) este componenta 

principală a oricărui SRM şi conţine în funcţie de necesităţile funcţionale următoarele elemente 
şi ansambluri constructive: 

– aparatele de reglare a presiunii/debitelor gazelor regulatoarele care pot fi cu 
acţionare directă, sau cu acţionare indirectă; se folosesc regulatoare şi robinete de reglare de 

construcţie şi destinaţie specială, cu detenta în mai multe trepte, împărţirea jetului sau limitarea 
locală a detentei prin elemente de turbionare în camera de ieşire; 

– armăturile de închidere (cu sferă, cu sertar, cu ventil, cu clapă sau alt tip de 

armături, cu condiţia ca acestea să fie acceptate de către autoritatea competentă pentru echi-
parea instalaţiilor de gaze); 

– conductele funcţionale sunt conductele care fac legătura între diferitele utilaje, 

armături şi accesorii, conductele de by-pass (ocolire) a modulelor funcţionale ale SRM şi con-
ductele de legătură cu atmosfera;  

– conductele de impuls care asigură funcţionarea aparatelor de reglare a presiu-
nii/debitelor gazelor, a dispozitivelor de reglare, a aparatelor de măsură acţionare şi control etc.; 

– dispozitivele de supraveghere, care sunt aparate de măsură indicatoare sau/şi 
înregistratoare pentru monitorizarea presiunii/debitelor, temperaturii gazelor, aparate de 
semnalizare. 

3.1.4. Instalaţiile de măsurare a parametrilor şi calităţii gazelor (MM3) se compun 

din echipamentele şi dispozitivele care asigură culegerea, conversia, afişarea (înregistrarea) şi 

avertizarea cu privire la parametrii fizici (temperatură presiune, volum) şi chimici (compoziţie 

chimică, umiditate) ai gazului transportat conţinând în principal: 
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– aparatele de măsură pentru determinarea volumului de gaze: aparate de măsură 

cu element deprimogen, cu turbină, cu palete rotative, cu pistoane rotative, cu burduf, 

ultrasonice, vortex, cu elice, cu palete sau cu pistoane profilate etc. ; 

– aparatele pentru determinarea compoziţiei şi calităţii gazelor: gazcromatografe, 

aparate pentru determinarea punctului de rouă apă/hidrocarburi, aparate pentru determinarea 

gradului de odorizare a gazelor etc.; 

– aparatele pentru corecţia volumului de gaze măsurat (corectoare electronice 

pentru temperatură – T, pentru temperatură şi presiune – PT, pentru temperatură, presiune şi 

factor de compresibilitate – PTZ); 

– armăturile de închidere, care trebuie să fie astfel amplasate şi echipate încât să 

permită izolarea, comutarea sau secţionarea liniilor de reglare măsurare, asigurând în caz de 

necesitate încărcarea/descărcarea lentă a sistemului de măsurare pentru protecţia aparatelor de 

măsură; 

– dispozitivele de supraveghere şi înregistrare, care sunt aparate indicatoare sau/şi 

înregistratoare a parametrilor de stare a gazelor măsurate, oferind vizualizarea instantanee, 

înregistrarea parametrilor şi în anumite cazuri comunicarea acestora la distanţă către un receptor 

cu rol de supraveghere şi execuţie;  

– filtrele speciale pentru protecţia sistemelor de măsură, sunt dispozitive sau 

baterii de dispozitive de filtrare, dimensionate corespunzător condiţiilor obiective de lucru, 

permit reţinerea şi colectarea particulelor solide, protejând mecanismele aparatelor de măsurare; 

– conductele, de legătura şi impuls care asigură funcţionarea aparaturii de măsurare;  

– armăturile (prizele) pentru cuplarea aparaturii de verificare „on site“ a sisteme-

lor de măsurare. 

3.1.5. Dispozitivele de protecţie şi siguranţă (MM4) sunt elemente de semnaliza-

re/avertizare, blocare, sau descărcare, destinate prevenirii potenţialelor pericole generate de 

avarii sau modificări accidentale ale unor parametri de lucru prestabiliţi, inclusiv conductele de 

legătură şi impuls şi armăturile care asigură aceste funcţii, conţinând în principal: 

– elementele de semnalizare/avertizare sunt dispozitivele care generează semnale 

de natură acustică sau vizuală, iar o parte din acestea pot genera comenzi către elementele de 

acţionare pentru operarea în caz de avarie; 

– dispozitivele de blocare sunt elementele de execuţie dotate cu sisteme senzoriale 

a căror scop este de a realiza întreruperea funcţionării instalaţiilor tehnologice în cazul în care 

variaţia parametrului/parametrilor urmăriţi iese din plaja valorilor prestabilite; 

– dispozitivele de descărcare sunt echipamentele de protecţie tip supapă, calibrate 

a produce descărcări controlate ale sistemelor care le protejează, în condiţii accidentale de 

suprapresiune în instalaţii. 

3.1.6. Instalaţia pentru încălzirea gazelor (MM5) cuprinde echipamentele şi dispozi-

tivele termice destinate prevenirii potenţialelor obturări parţiale sau blocaje ale sistemelor  de 

reglare şi măsurare a gazelor, pentru perioada sezonului rece, datorită formării condensului şi 

apariţiei cristalelor de gheaţă. Acestea pot fi: 

– schimbătoare de căldură destinate încălzirii întregului volum de gaze circulat 

prin sistemul de reglare măsurare (apă/gaz, electrice etc.); 

– încălzitoare locale tip instalaţii electrice pilot, în diferite variante constructive, 

destinate încălzirii numai gazului instrumental necesar elementelor de acţionare;  

– dispozitivele de siguranţă pentru a evita creşterea peste limita prescrisă a 

temperaturii gazului încălzit, sau protecţia împotriva amestecului apă-gaz; 

3.1.7. Echipamentele/aparatura electrică şi neelectrică pentru atmosfere potenţial 

explozive (MM6) cuprinde circuitele electrice (de forţă, de iluminat, de comandă), maşinile, 

aparatele, dispozitivele fixe sau mobile, componentele de control şi instrumentele, sistemele de 

detecţie şi prevenire echipamentele neelectrice (care îşi pot îndeplini funcţiile prevăzute fără 

utilizarea energiei electrice) amplasate în zone cu medii potenţial explozive definite conform în 

Documentaţia de atestare elaborată pentru fiecare SRM, SM, SCV, NT, CT, pentru punerea în 
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conformitate a echipamentelor tehnice Ex din instalaţiile respective cu prescripţiile de securitate 

impuse de legile şi normele în vigoare. 

3.1.8. Instalaţia de odorizare (MM7) cuprinde ansamblul echipamentelor şi conducte-

lor destinate vehiculării şi introducerii agenţilor de odorizare în gazele transportate şi livrate 

consumatorilor. Principalele componente ale instalaţiei de odorizare sunt:  

– elementele dozatoare care în funcţie de tipul instalaţiei de odorizare pot fi: 

pompe dozatoare, injectoare, electroventile, vase de evaporare, fitile; 

– vasele de lucru destinate asigurării nivelului programat de odorant;  

– dispozitivele de supraveghere care sunt aparate de măsură indicatoare şi aparate 

de semnalizare pentru monitorizarea presiunii/debitelor gazelor, temperaturii gazelor în 

instalaţia de odorizare; 

– robinete de manevră şi robinete de siguranţă; 

– racorduri, supape de siguranţă, filtre de aerisire etc. 

Activitatea de odorizare este reglementată prin normele tehnice specifice, prezentele 

Norme tehnice precizând doar activităţile de mentenanţă la echipamentele şi conductele insta-

laţiilor de odorizare. 

3.1.9. Robinetele din instalaţiile tehnologice (MM8); modulul de mentenanţă se referă 

la robinetele de secţionare, de laminare, de unic sens etc., utilizate în instalaţiile tehnologice 

pentru asigurarea fluxurilor de gaze.   

3.1.10. Conductele tehnologice şi conductele de ocolire (ocolitoare) (MM9); cuprinde 

ansamblul tubulaturii din instalaţiile tehnologice care asigură fluxurile principale sau secundare 

de gaze de la racordul de alimentare, între elementele de execuţie, şi spre ieşirile din obiectivele 

SRM, SCV, SM, NT,CT. 

 

3.2. Evidenţa (identificarea) componentelor 

SRM, SM, SCV, NT, CT 
 

3.2.1. Coordonarea sistemului de evidenţă informatizată a datelor privind elementele 

componente ale SRM, SM, SCV, NT, CT aparţinând SNT revine serviciului de specialitate din 

cadrul OST, iar activităţile de culegere, completare şi reactualizare anuală a acestor date sunt 

organizate la nivelul fiecărei exploatări teritoriale de transport şi sunt efectuate de către 

personalul desemnat prin decizia directorului. 

3.2.2. Datele de natură tehnică, funcţională şi economică privind organizarea şi 

desfăşurarea activităţilor de mentenanţă a SRM, SM, SCV, NT, CT aparţinând SNT se 

înregistrează în Capitolul D – Documentaţia privind exploatarea, repararea, întreţinerea şi 

urmărirea comportării în timp a construcţiei din Cartea tehnică întocmită pentru fiecare SRM, 

SM, SCV, NT, CT aparţinând SNT. 

3.2.3. Documentul principal din Capitolul D al Cărţii tehnice îl reprezintă Fişa tehnică 

(Fişa de date sintetice) a SRM, SM, SCV, NT, CT.  

3.2.4. Fişa tehnică (Fişa de date sintetice) a SRM, SM, SCV, NT, CT se întocmeşte 

conform Anexei 6 de către Exploatarea Teritorială şi va fi însoţită de toate documentele nece-

sare justificării valabilităţii datelor incluse în aceasta.  

3.2.5. (1) Toate intervenţiile efectuate asupra SRM, SM, SCV, NT, CT se consemnează 

la nivelul Exploatărilor Teritoriale în Jurnalul evenimentelor, document care se întocmeşte pe 

formularul din Anexa 8.  

(2) Jurnalul Evenimentelor completat la zi va fi înaintat anual Departamentului 

Exploatare pentru evidenţiere în cartea tehnică.  

 3.2.6. (1) Cărţile tehnice ale SRM, SM, SCV, NT, CT se păstrează la sediul OST, în 

condiţiile de securitate stabilite prin aplicarea prevederilor legale.   

(2) Intervenţiile curente, constând în completarea, modificarea, actualizarea, în-

locuirea sau verificarea documentelor din Cărţile tehnice se consemnează în Jurnalul eveni-

mentelor, de către persoana responsabilă cu gestionarea Cărţilor tehnice. 
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(3) Regulile de acces la documentele sistemului de evidenţă informatizată a 

datelor de natură tehnică, funcţională şi economică privind SRM, SM, SCV, NT, CT din 

compunerea SNT, persoanele care au acces la aceste informaţii şi nivelul de acces al acestora 

(consultarea documentelor, preluarea sau publicarea de date, actualizarea, modificarea sau 

completarea datelor şi/sau înlocuirea documentelor etc.) se stabilesc printr-o procedură spe-

cifică avizata de ANRE. 

 

3.3. Monitorizarea condiţiilor de exploatare a 

SRM, SM, SCV, NT, CT 
 

3.3.1. (1) Organizarea activităţilor de monitorizare a parametrilor şi condiţiilor de 

exploatare a SRM, SM, SCV, NT, CT aparţinând SNT se asigură de către OST, iar realizarea 

acestor activităţi reprezintă o atribuţie a personalului desemnat la nivelul fiecărui sector de 

exploatare. 

(2) Pentru organizarea activităţilor de monitorizare a parametrilor şi condiţiilor de 

exploatare la SRM/SM care constituie puncte de intrare/ieşire din SNT se vor aplica 

prescripţiile din Anexa 9 a Codului Reţelei pentru Sistemul Naţional de Transport al Gazelor 

Naturale (Condiţii tehnice pentru exploatarea punctelor de măsurare a cantităţilor de gaze 

naturale la intrarea/ieşirea din SNT).  

3.3.2. Monitorizarea trebuie să vizeze condiţiile de care depind integritatea structurală a 

componentelor SRM, SM, SCV, NT, CT şi mărimea riscului asociat funcţionării acestora, 

determinată de valoarea probabilităţii de producere a accidentelor sau avariilor şi de amploarea 

consecinţelor unor astfel de evenimente. 

3.3.3. (1) Condiţiile care trebuie monitorizate se pot preciza considerând că pericolele 

care ameninţă integritatea componentelor SRM/SM, SCV şi NT, având potenţialul de a deter-

mina degradarea şi/sau cedarea acestora în cursul exploatării, sunt cele definite şi clasificate în 

Anexa 9 a prezentelor norme. 

 (2) Se impune monitorizarea parametrilor şi condiţiilor care pot determina mate-

rializarea pericolelor dependente de timp (procese de coroziune, pierderea etanşeităţii unor 

componente, colmatarea filtrelor, deteriorarea componentelor instalaţiei electrice cu accent 

deosebit pentru cele în construcţie antiex.), dar şi parametrii şi condiţiile care potenţează 

pericolele independente de timp, cum sunt intervenţiile de terţă parte, regimurile de operare cu 

suprapresiune sau cu fluctuaţii frecvente ale presiunii sau alunecările de teren şi cutremurele, 

care determină cedarea instantanee a componentelor SRM, SM, SCV, NT, CT sau o deteriorare 

rapidă şi semnificativă a funcţionării normale şi în siguranţă a acestora. 

 (3) Condiţiile care trebuie să facă obiectul monitorizării pe parcursul exploatării 

sunt: 

a) presiunile de operare (intrare-ieşire); trebuie să fie înregistrate duratele şi 

valoarea presiunii pentru secvenţele de exploatare ale echipamentelor şi conductelor în care se 

depăşeşte presiunea maximă admisibilă de operare, precum şi numărul şi frecvenţa fluctuaţiilor 

de presiune în jurul presiunii de operare;    

b) căderea de presiune pe filtre; trebuie asigurată menţinerea căderii de presiune sub 

valoarea maximă admisă (10% din presiunea de intrare, dar nu mai mult de 0,5 bar); 

c) funcţionarea normală a componentelor instalaţiilor de măsurare (apariţia 

unor zgomote deosebite sau diferenţe semnificative, faţă de valorile aşteptate, la măsurarea 

parametrilor de proces etc.); 

d) funcţionarea normală a componentelor instalaţiilor de reglare (regulatoare de 

presiune, robinete/vane), dispozitive de siguranţă, dispozitive de blocare la subpresiune şi 

suprapresiune, instalaţii de încălzire tehnologică a gazelor, dispozitive de reducere a zgomotului 

etc.);  
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e) funcţionarea normală a instalaţiei de odorizare (asigurarea etanşeităţii şi 

manevrabilităţii componentelor, controlul nivelului de odorant din vasele de lucru, verificarea 

concentraţiei agentului de odorizare în gazul transportat;  

f) compoziţia şi agresivitatea gazelor transportate; trebuie verificată periodic 

calitate gazelor transportate şi înregistrate conţinuturile de hidrogen sulfurat, dioxid de carbon, 

cloruri şi apă liberă al acestora; 

g) funcţionarea normală şi integritatea echipamentelor/aparaturii electrice şi 

neelectrice cu funcţionare în atmosfera potenţial explozivă; la punerea în funcţiune şi după 

lucrări de înlocuire a unor componente trebuie verificată şi adecvarea grupei şi categoriei 

echipamentelor/aparaturii electrice şi neelectrice cu zona atmosferei potenţial explozive în care 

funcţionează, stabilită prin Documentul privind protecţia la explozie; 

h) starea protecţiei anticorosive; trebuie verificată periodic starea straturilor de 

acoperire anticorosivă a componentelor SRM/SM, SCV, NT şi CT. 

i) activităţile umane de orice natură şi manifestările climatice sau mişcările 

terenului (alunecări de teren şi/sau cutremure) din zona de siguranţă; trebuie înregistrate 

toate activităţile (licite şi/sau ilicite) şi toate manifestările climatice şi/sau telurice, ca natură, 

intensitate şi durată, inclusiv eventuale efecte ale acestora asupra integrităţii componentelor 

SRM/SM, SCV şi NT; 

j) apariţia unor scăpări/emanaţii/acumulări de gaze naturale în incintele închise 

ale instalaţiilor tehnologice, sau scurgeri de gaze în perimetrele deschise ale instalaţiilor 

tehnologice de reglare, operare şi măsurare. 

(4) Riscul ataşat exploatării SRM, SM, SCV, NT, CT aparţinând SNT se consideră 

acceptabil atâta timp cât elementele componente îşi păstrează etanşeitatea şi nu se produc 

pierderi/scăpări de gaze; ca urmare, verificarea periodică a echipamentelor şi conductelor 

pentru depistarea scăpărilor de gaze reprezintă una din activităţile importante ale procesului de 

mentenanţă a SNT, se realizează cu aparatură adecvată şi se consemnează într-un document de 

tipul celui prezentat în Anexa 10.  

 

3.4. Categoriile de imperfecţiuni şi defecte ale componentelor 

SRM, SM, SCV, NT, CT 
 

3.4.1. (1) Anomaliile (imperfecţiunile şi/sau defectele) care se depistează la elementele 

componente din alcătuirea SRM, SM, SCV, NT, CT se pot clasifica folosind următoarele criterii: 

a) cauza care a determinat apariţia anomaliei; 

b) natura şi localizarea anomaliei; 

c) efectele anomaliei asupra etanşeităţii instalaţiilor. 

(2) Anomaliile (imperfecţiunile şi/sau defectele) de pe elementele componente din 

alcătuirea SRM, SM, SCV, NT, CT aparţinând SNT se clasifică în categoriile prezentate în 

Anexa 11. 

(3) În documentaţia privind activităţile din cadrul procesului de mentenanţă a 

componentelor SNT se foloseşte sistemul de codificare a anomaliilor (imperfecţiunilor şi/sau 

defectelor) prezentat în Anexa 11. 

3.4.2. (1) În cadrul procesului de mentenanţă a SNT trebuie prevăzută selectarea şi apli-

carea unui set de metode pentru detectarea operativă a existenţei sau a generării pe elementele 

componente ale SRM, SM, SCV, NT, CT din cadrul SNT a unor imperfecţiuni şi/sau defecte şi 

prevenirea incidentelor produse de acestea.   

(2) Metodele pentru detectarea existenţei sau apariţiei pe elementele componente 

ale SRM, SM, SCV, NT, CT din cadrul SNT a diferitelor categorii şi tipuri de imperfecţiuni 

şi/sau defecte şi prevenirea incidentelor pe care acestea le pot produce sunt cele precizate în 

Anexa 12 şi/sau alte metode cu eficacitate şi eficienţă de aplicare demonstrate. 
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3.5. Verificarea stării tehnice a componentelor 

SRM, SM, SCV, NT, CT 
 

3.5.1. (1) Verificarea stării tehnice a SRM, SM, SCV, NT, CT din cadrul SNT şi eva-

luarea integrităţii acestora trebuie efectuată periodic, pe toată durata de viaţă a acestora.  

(2) Programarea verificărilor stării tehnice şi evaluărilor de integritate se face în 

funcţie de condiţiile de exploatare, de compoziţia, conţinutul de impurităţi solide şi umiditatea 

gazului, de tipul şi starea echipamentelor SRM, SM, SCV, NT, CT. 

3.5.2. (1) Odată cu intrarea în vigoare a Normelor tehnice se reiniţializează programul 

de verificare tehnică periodică a SRM, SM, SCV, NT, CT aparţinând SNT, aplicând următoa-

rele reglementări: 

a) în primul an după intrarea în vigoare a Normelor tehnice se vor completa Fişele 

tehnice ale tuturor SRM, SM, SCV, NT, CT şi ale elementelor componente, folosind indicaţiile 

din Anexa 6; 

b) pe baza informaţiilor din Fişele tehnice se întocmeşte, la nivelul fiecărei ex-

ploatări teritoriale, pe formularele prezentate în Anexa 13 situaţia programării reviziilor tehnice; 

c) toate unităţile de tip SRM, SM, SCV, NT, CT vor fi cuprinse în programele de 

verificare a stării tehnice pentru obţinerea informaţiilor necesare completării Fişelor tehnice în 

primul an după intrarea în vigoare a Normelor tehnice. Sunt exceptate cele pentru care ultima 

verificare a stării tehnice este mai recentă de 2 ani şi/sau care au făcut obiectul lucrărilor prevă-

zute în programele de mentenanţă în ultimii 2 ani şi există documentele necesare completării 

Fisei tehnice conform Anexei 6. 

3.5.3. (1) Verificările tehnice ulterioare celei iniţiale se programează la intervalele pre-

văzute în Anexa 16 pentru revizii/reparaţii.  

(2) Pentru elementele componente ale SRM, SM, SCV, NT, CT la care sunt 

prevăzute prin proiect sau de către producătorii acestora intervalele de timp la care trebuie 

efectuate verificări tehnice şi/sau lucrări de mentenanţă se vor respecta prescripţiile respective.  

(3) Verificările tehnice se realizează pe baza procedurilor elaborate de serviciul de 

specialitate al DE din cadrul OST. 

(4) Pentru fiecare verificare a stării tehnice realizată se întocmeşte un raport, 

structurat aşa cum prevede Anexa 10. 

3.5.4. La nivelul fiecărui sector de exploatare se organizează activităţi de Supraveghere 

şi Întreţinere – SI prin care se asigură inspecţia vizuală generală şi depistarea eventualele 

scăpări de gaze la componentele SRM, SM, SCV, NT, CT; aceste activităţi se planifică după 

cum urmează: 

a) verificare zilnică de către operatorul de serviciu la SRM, SM, SCV, NT, CT 

prevăzute cu personal permanent; rezultatele se consemnează în documentul „Raport zilnic de 

activitate al operatorului”.  Acest document se va elabora la nivelul fiecarei Exploatări 

Teritoriale si va fi personalizat pentru pentru fiecare instalaţie in parte. 

b) pentru SRM, SM, SCV, NT, CT fără personal permanent, verificarea se va 

realiza cel puţin lunar de către personal specializat al sectoarelor TGN. Rezultatele verificărilor 

se consemnează conform notei din Anexa 16. 

c) pentru verificarea funcţionării şi integrităţii echipamentelor/aparaturii electrice 

şi neelectrice cu funcţionare în atmosferă potenţial explozivă se respectă termenele din Anexa 

16, în conformitate cu Programul de inspecţii prevăzut în Documentaţia de atestare elaborată 

pentru fiecare SRM, SM, SCV, NT, CT, pentru punerea în conformitate cu prescripţiile de 

securitate impuse de legislaţia şi normele în vigoare. 

3.5.5. Programarea verificărilor privind starea tehnică se armonizează cu constatările 

activităţilor de Supraveghere şi Întreţinere – SI. 
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3.5.6. (1) Anomaliile depistate la componentele SRM, SM, SCV, NT, CT se supun 

evaluărilor, folosind metode şi echipamente adecvate, pe baza cărora se stabileşte dacă acestea 

sunt imperfecţiuni, adică anomalii care nu afectează inadmisibil capacitatea portantă şi/sau 

funcţională a componentei şi, ca urmare, nu impun monitorizarea şi/sau aplicarea ulterioară a 

unor lucrări de mentenanţă corectivă, sau defecte, adică anomalii cu influenţe negative 

semnificative asupra capacităţii portante şi/sau funcţională a componentelor, care impun luarea 

cu operativitate a unor măsuri adecvate de supraveghere şi de mentenanţă corectivă.  

(2) În funcţie de cerinţele de rigurozitate, precizie şi încredere formulate, evalu-

area anomaliilor de pe componentele SRM, SM, SCV, NT, CT se poate realiza la: 

a) Nivelul 1, care corespunde unei evaluări acoperitoare, bazată pe aplicarea 

unei succesiuni de criterii, care necesită un volum minim de date şi informaţii privind elementul 

analizat; evaluarea la nivelul 1 poate fi realizată de către personalul care a depistat anomalia 

şi/sau de către personalul ingineresc aparţinând exploatărilor teritoriale ale OST. 

b) Nivelul 2, care corespunde unei evaluări mai detaliate şi care conduce la 

rezultate mai precise decât nivelul 1 (informaţiile necesare pentru o astfel de evaluare sunt 

similare celor cerute de aplicarea evaluării la Nivelul 1, dar calculele care se efectuează sunt 

mai amănunţite şi mai riguroase); evaluarea la nivelul 2 poate fi realizată de personalul 

ingineresc, cu experienţă şi competenţă în efectuarea evaluărilor privind potentialul de 

funcţionare a componentelor SRM, SM, SCV, NT, CT, selectat de către DE din cadrul OST. 

c) Nivelul 3, care corespunde celei mai detaliate evaluări şi care conduce la 

rezultate mai precise decât cele furnizate de evaluarea la nivelul 2 (informaţiile necesare pentru 

o astfel de evaluare sunt mai detaliate, iar evaluările care se fac sunt bazate pe analize şi 

simulări numerice, folosind, de exemplu, metoda elementului finit); evaluarea la nivelul 3 este 

realizată în principal de inginerii specialişti, cu experienţă şi competenţă în efectuarea 

evaluărilor privind aptitudinea de funcţionare a componentelor analizate, incluşi într-o grupă de 

experţi, din cadrul OST şi/sau din afara acestuia, constituită la nivelul OST.  

3.5.7. (1) Toate anomaliile (imperfecţiuni şi defecte) de pe componentele SRM, SM, 

SCV, NT, CT aparţinând SNT, depistate cu ocazia activităţilor programate pentru verificarea 

stării tehnice sau cu ocazia intervenţiilor determinate de incidentele pe care le-au produs, trebuie 

incluse într-o bază de date organizată şi gestionată la nivelul DE al OST, constituită şi actualizată 

permanent la nivelul fiecărei exploatări teritoriale şi a sectoarelor de exploatare din subordine.  

(2) Baza de date privind anomaliile depistate pe componentele SRM, SM, SCV, 

NT, CT şi incidentele generate de acestea trebuie să conţină toate informaţiile necesare funda-

mentării analizelor de risc şi aprecierii măsurii în care OST îndeplineşte indicatorii, prevăzuţi 

de standardul naţional de performanţă pentru serviciul de transport al gazelor naturale, privind 

continuitatea serviciului şi integritatea şi funcţionarea în siguranţă a SNT. 

(3) Documentele primare pentru constituirea bazei de date sunt: 

a) Fişele de expertizare şi remediere a anomaliei/incidentului, se întocmesc atat 

pentru anomaliile depistate înainte de a produce incidente şi au fost consemnate cu ocazia 

reviziei tehnice la punctul 6 din raportul întocmit conform Anexei 10; cît şi pentru cele care au 

generat incidente; pentru aceste documente se utilizează formularul şi se aplică recomandările 

prezentate în Anexa 15. 

b) Rapoartele de constatare din Programele de urmărire specială în exploatare a 

componentelor SRM, SM, SCV, NT, CT. 
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C A P I T O L U L  4 

 

 

MENTENANŢA  INSTALAŢIILOR  TEHNOLOGICE  ALE  SNT 

 

4.1. Sistemul de mentenanţă planificată 

 

4.1.1. (1) Activităţile de mentenanţă a SRM, SM, SCV, NT, CT aparţinând SNT sunt 

realizate de sistemul integrat de mentenanţă al OST, care reprezintă ansamblul de măsuri 

organizatorice, tehnice şi economice privind întreţinerea (mentenanţa preventivă) şi repararea 

(mentenanţa corectivă) SRM, SM, SCV, NT, CT aparţinând SNT. 

(2) Sistemul de mentenanţă al OST trebuie să îndeplinească următoarele cerinţe: 

a) asigură că toate componentele SNT sunt disponibile (la parametrii proiectaţi, cu 

realizarea tuturor cerinţelor funcţionale) un timp îndelungat (la nivelul durabilităţii lor eco-

nomice), cu un nivel acceptabil (tolerabil) al riscului de producere a incidentelor; 

b) permite planificarea lucrărilor de mentenanţă în perspectiva apropiată şi înde-

părtată, astfel încât acestea să poată fi pregătite corespunzător, iar durata lor să poată fi estimată; 

c) permite evaluarea şi planificarea finanţării lucrărilor de mentenanţă şi asigură un 

nivel minim al cheltuielilor legate de efectuarea lucrărilor de mentenanţă. 

(3) Sistemul de mentenanţă al OST, care îndeplineşte cerinţele de la punctul (2), 

este un Sistem de mentenanţă preventiv planificată, cu planificare controlată, care are la bază 

programe de mentenanţă elaborate riguros, cu activităţi definite şi proiectate detaliat, a căror 

aplicare este flexibilă, termenele de efectuare şi conţinuturile planificate ale acestora putând fi 

modificate sau menţinute în funcţie de rezultatele unor activităţii periodice de verificare a stării 

tehnice a SRM, SM, SCV, NT, CT. 

(4) Deoarece există posibilitatea ca în cursul exploatării SNT să intervină şi cedări 

neprevăzute sau neaşteptate, este necesar ca sistemul de mentenanţă al OST să îndeplinească în 

paralel şi cerinţele unui sistem de reparaţii (neplanificate) după necesităţi, reglementând 

modul în care trebuie să se intervină în regim de urgenţă (accidental), pentru efectuarea 

lucrărilor de mentenanţă adecvate rezolvării incidentelor produse intempestiv (adică, limitarea 

amplorii cedărilor, minimizarea consecinţelor incidentului şi repunerea în funcţiune a 

instalaţiilor tehnologice în condiţii de deplină siguranţă tehnică). 

 

4.2. Categoriile de intervenţii ale sistemului  

de mentenanţă planificată 
 

4.2.1. (1) Sistemul de mentenanţă preventiv planificată, cu planificare controlată orga-

nizat de OST prevede, programează şi realizează următoarele categorii de intervenţii la echipa-

mentele şi conductele tehnologice din compunerea SRM, SM, SCV, NT, CT: activităţi de 

supraveghere şi întreţinere (SI); revizii tehnice (Rt); reparaţii (RP). 

 (2) Activităţile din cadrul sistemului de mentenanţă pentru echipamentele/apa-

ratura electrice şi neelectrice cu funcţionare în medii cu atmosfera potenţial explozivă se 

programează şi se realizează respectând Programul de inspecţii prevăzut în Documentaţia de 

atestare elaborată pentru fiecare SRM, SM, SCV, NT, CT (v. art. 3.5.4. (c)) 

4.2.2 Supravegherea şi întreţinerea – SI presupune controlul modului de operare a 

instalaţiilor şi componentelor din cadrul SRM, SM, SCV, NT, CT, depistarea primelor semne 
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ale funcţionării anormale a acestora, evidenţierea primelor semne ale degradării şi apariţiei 

anomaliilor şi furnizarea de informaţii privind producerea unor solicitări exterioare accidentale 

datorită unor manifestări climatice sau mişcări ale pământului.  În acest sens activitatea de 

supraveghere întreţinere (SI) a SRM, SM, SCV, NT, CT va fi diferenţiat tratată pentru 

obiectivele cu supraveghere permanentă (cu operator), respectiv fără supraveghere. Anexa 16 

dispune activităţi zilnice ce vor fi consemnate în documentul „Jurnal de tură al operatorului”. 

Documentul va fi elaborat la nivelul Exploatării Teritoriale şi va fi particularizat pentru fiecare 

obiectiv în parte. Pentru obiectivele nesupravegheate permanent, aceste activităţi se efectuează 

lunar de către echipele specializate ale sectoarelor TGN pe baza Ordinului de Lucru emis la 

nivelul Sectorului de Exploatare, iar documentele care certifica efectuarea lucrarilor vor fi 

reglementate intern de conducerile Exploatarilor Teritoriale.   

4.2.3. (1) Reviziile tehnice – Rt sunt activităţi planificate (v. Anexa 16) prin care se 

determină/verifică de către echipele specializate ale sectoarelor de exploatare starea tehnică a 

instalaţiilor şi, pe această bază, se programează reparaţiile şi se stabileşte conţinutul acestora;  

(2) Principalele activităţi care se vor realiza în cadrul reviziilor tehnice sunt: 

– verificarea funcţionării armăturilor (robinetelor) de închidere/deschidere; 

– depistarea eventualelor emanaţii/scăpări de gaze la garniturile de etanşare ale 

robinetelor, flanşelor de legătură şi îmbinărilor electroizolante, şi filtrelor; 

– verificarea etanşeităţii la separatoarele de lichide şi a dispozitivelor de evacuare 

automată a lichidelor; 

– verificarea etanşeităţii şi eliminarea emanaţiilor pe conductele funcţionale şi de 

legătură; 

– verificarea funcţionării regulatoarelor de presiune şi menţinerii preciziei lor de 

reglare; 

– verificarea funcţionării supapelor de siguranţă; 

– verificarea funcţionării instalaţiei de încălzire a gazelor;  

– verificarea funcţionării şi integrităţii aparatelor de măsură şi control; 

– verificarea funcţionării dispozitivelor de blocare la sub presiune şi la supra 

presiune a gazelor;  

– verificarea funcţionării contoarelor pentru măsurarea debitului de gaze (contor 

cu turbină, contor diferenţial, contor cu ultrasunete corector PTZ, etc.); 

– verificarea absenţei acumulărilor de gaze în incintele ce adăpostesc instalaţiile 

mecanice de reglare-măsurare; 

– verificarea funcţionării instalaţiilor de odorizare; 

– verificarea instalaţiilor electrice în construcţie normală, a instalaţiilor de pro-

tecţie împotriva descărcărilor electrice (paratrăsnet) etc.  

4.2.4. (1) Reparaţiile – RP sunt intervenţii care se execută periodic, de obicei, planifi-

cat, având ca scop remedierea sau eliminarea anomaliilor de pe componentele instalaţiilor 

SRM, SM, SCV, NT, CT; în funcţie de amploarea lucrărilor care se execută reparaţiile se 

împart în reparaţii de gradul I – RP1 şi reparaţii de gradul II – RP2;  

(2) Reparaţiile de gradul I – RP1 constau din remedierea unor anomalii/defecte cu 

extindere mică sau moderată, înlocuirea unor componente simple ale instalaţiilor SRM, SM, 

SCV, NT, CT sau efectuarea unor intervenţii, cu caracter provizoriu sau permanent, pentru 

rezolvarea unor incidente minore sau moderate şi se execută de către personalul Sectoarelor 

Exploatărilor Teritoriale, folosind documentaţii tehnologice întocmite pe baza procedurilor şi 

instrucţiunile de lucru existente la nivelul OST. 

(3) Reparaţiile de gradul II – RP2 constau din remedierea unor anomalii/defecte 

cu extindere mare, înlocuirea unor componente complexe ale instalaţiilor SRM, SM, SCV, NT, 

CT, realizarea unor lucrări de întreţinere de mare amploare sau efectuarea unor intervenţii cu 

caracter definitiv pentru rezolvarea unor incidente şi se execută pe baza unor proiecte 

constructive şi a unor tehnologii elaborate de entităţile de specialitate de la nivelul OST sau de 

terţe părţi, angajate pe bază de contracte de prestare de servicii sau de lucrări. 
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(4) În cadrul reparaţiilor (RP1 sau RP2) se realizează în principal următoarele 

activităţi: 

– refacerea etanşeităţii, refacerea manevrabilităţii sau după caz înlocuirea robinetelor; 

– curăţarea sau după caz înlocuirea cartuşului filtrant al filtrelor de gaze, chiar 

dacă nu s-a atins căderea de presiune maximă admisă de producător; 

– curăţarea şi verificarea interioară a panourilor de măsură; 

– demontarea, verificarea şi după caz înlocuirea elementelor deprimogene, a con-

ductelor şi armăturilor asociate; 

– demontarea regulatoarelor de presiune, verificarea şi curăţarea tuturor compo-

nentelor regulatoarelor cât şi anexele acestora; componentele defecte se repară sau se înlocuiesc 

pentru refacerea caracteristicilor de funcţionare; 

– verificarea preciziei măsurărilor, etalonarea şi certificarea metrologică conform 

legislaţiei în vigoare a manometrelor, debitmetrelor, contoarelor de gaze, dispozitivelor de 

conversie, traductoare etc.; 

– demontarea instalaţiei de încălzire, revizia tuturor componentelor, remedierea 

defectelor sau eliminarea depunerilor, înlocuirea componentelor necorespunzătoare, refacerea 

izolaţiei termice deteriorată; 

– refacerea instalaţiilor de legare la pământ şi refacerea întinderii ancorelor de 

paratrăsnet; 

– curăţarea separatoarelor supraterane de impurităţile solide acumulate; 

– executarea unor gropi de intervenţie pentru verificarea stării separatoarelor 

montate subteran, şi eventual, înlocuirea separatoarelor;  

– demontarea şi verificarea pieselor componente ale supapelor de siguranţă, 

remedierea sau înlocuirea pieselor defecte şi readucerea supapelor în stare normală de 

funcţionare; dacă durata de remediere depăşeşte 2 ore se montează o altă supapă de siguranţă cu 

aceleaşi caracteristici în locul celei defecte; 

– demontarea dispozitivelor de blocare la subpresiune şi la suprapresiune ale 

gazelor, verificarea pieselor componente şi înlocuirea celor uzate; 

– demontarea filtrului conic de protecţie al contorului, curăţarea, repararea şi even-

tual înlocuirea acestuia; 

– demontarea şi recondiţionarea principalelor elemente componente ale instala-

ţiilor de odorizare; 

– repararea elementelor componente ale liniei de alimentare cu gaze combustibile 

a încălzitoarelor de gaze; 

– recondiţionarea sau înlocuirea flanşelor electroizolante; 

– curăţarea şi revopsirea tuturor instalaţiilor tehnologice componente ale obi-

ectivului. 

4.2.5. Lucrările de supraveghere întreţinere, revizii şi reparaţii prevăzute în grafice şi 

în prezentele Norme tehnice nu exclud lucrările normale, care se execută zilnic sau ori de câte 

ori este cazul şi care nu sunt cuprinse în grafice (etanşări pentru eliminarea emanaţiilor de 

gaze, înlocuirea unor aparate de măsura şi control defecte, reglarea aparatelor, acţionări în 

vederea modificării parametrilor, curăţenia şi organizarea locului de muncă etc.) şi nici 

efectuarea celorlalte sarcini cuprinse în Fişa postului fiecărui salariat. 

4.2.6. Reparaţiile contoarelor, traductoarelor şi a celorlalte aparate componente ale 

instalaţiilor de măsurare gaze se realizează în conformitate cu instrucţiunile de reparare 

livrate de producător şi pe baza procedurilor elaborate pentru fiecare tip de aparat, în ateliere 

specializate; după efectuarea reparaţiei aparatul se supune verificării metrologice conform 

legislaţiei în vigoare. 

4.2.7. În cazul în care cu ocazia efectuării reviziilor tehnice sau reparaţiilor la 

SRM/SM care sunt puncte de intre/ieşire din SNT rezultă modificări ale configuraţiei 

sistemului de măsurare se vor respecta prescripţiile din Anexa 9 a Codului reţelei pentru 
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Sistemul Naţional de Transport al Gazelor Naturale (Condiţii tehnice pentru exploatarea 

punctelor de măsurare a cantităţilor de gaze naturale la intrarea/ieşirea din SNT).  

4.2.8. (1) Reparaţiile şi reviziile se vor face în general fără oprirea furnizării gazelor. 

Livrarea gazelor se va face în aceste cazuri, cu preponderenţă pe liniile de rezervă, iar în 

cazul neînchiderii etanşe a robinetelor de secţionare, pe ocolitorul exterior al staţiei;  

(2) Livrarea gazelor prin ocolitoarele staţiei va fi comunicată consumatorului, ca 

şi cazurile limită în care se va opri furnizarea gazelor; consumatorul are obligaţia de a-şi lua 

măsurile necesare în asemenea cazuri pentru a evita producerea de accidente în instalaţiile 

sale. 

(3) Presiunea gazelor la ieşirea din ocolitorul staţiei nu trebuie să depăşească 

valoarea maximă admisă pe linia respectivă; această valoare trebuie să fie marcată pe mano-

metrul montat pe ocolitor într-o poziţie în care să fie vizibil din locul manevrării robinetului; 

(4) Este interzis operatorului care manevrează robinetul de pe ocolitor să 

părăsească locul de manevră până la terminarea operaţiei de stabilire a presiunii pe ieşirea 

ocolitorului. 

 

4.3. Elaborarea programului de mentenanţă 
 

4.3.1. (1) Sistemul de mentenanţă preventiv planificată, cu planificare controlată se 

bazează pe adoptarea unor mărimi de referinţă pentru intervalele de timp dintre diferitele 

categorii de intervenţii pe care le prevede şi pe ajustarea permanentă şi diferenţiată a acestei 

programări, în funcţie de rezultatele: 

a) activităţilor de supraveghere şi întreţinere, care asigură cunoaşterea şi ţinerea 

sub control a stării tehnice a instalaţiilor din componenţa SRM, SM, SCV, NT, CT;  

b) evaluărilor efectuate cu ocazia reviziilor tehnice periodice ale instalaţiilor din 

componenţa SRM, SM, SCV, NT, CT. 

(2) Mărimile de referinţă ale intervalelor de timp dintre categoriile de intervenţii 

pe care le prevede sistemul de mentenanţă organizat de OST sunt: 

a) pentru activităţile de supraveghere şi întreţinere, conform Anexei 16;  

b) pentru activităţile de revizii tehnice Rt, cele prevăzute în Anexa 16;  

c) pentru activităţile de reparaţii RP1, RP2:  

– periodicitatea consemnată in Anexa 16; 

(3) Mărimile efective ale intervalelor de timp şi termenele la care se planifică 

diversele categorii de intervenţii prevăzute de sistemul de mentenanţă se stabilesc şi se modifică 

pe baza interpretării informaţiilor obţinute din activităţile de supraveghere şi întreţinere şi de 

revizie tehnică, responsabilitatea planificării raţionale a lucrărilor de mentenanţă aparţinând 

personalului din Compartimentul mentenanţă şi managementului de la nivelul Exploatărilor 

teritoriale ale OST. 

(4) Intervale de timp mai mici decât cele de referinţă se pot prevedea pentru 

intervenţiile de mentenanţă la instalaţiile sau echipamentele din componenţa SRM, SM, SCV, 

NT, CT care se află în următoarele situaţii şi în altele similare: 

a) au suferit suprasolicitări accidentale produse fie de operarea incorectă, fie de 

intervenţii de terţă parte, fie de fenomenele meteorologice sau de mişcări ale pământului; după 

producerea unor astfel de evenimente, se impune inspectarea imediată şi luarea măsurilor de 

remediere sau de limitare a extinderii eventualelor deteriorări constate, astfel încât să se evite 

producerea de incidente sau să se limiteze amploarea acestora. 

b) au fost sediul unor incidente produse recent, au evidenţiat anomalii a căror 

extindere poate genera incidente, au relevat deteriorări premature şi funcţionare necorespun-

zătoare ale unor componente etc.; 

c) au făcut obiectul unor reclamaţii privind corectitudinea măsurării cantităţilor de 

gaze sau nivelul de zgomot în afara zonei de protecţie. 
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(5) Intervale de timp mai mari decât cele de referinţă se pot prevedea pentru 

intervenţiile de mentenanţă la SRM, SM, SCV, NT, CT aflate în următoarele situaţii şi în altele 

similare: 

a) sunt utilizate la presiuni de operare mai mici decât cele de proiectare şi, ca 

urmare, intensitatea tensiunilor generate de solicitările mecanice este redusă, iar probabilitatea 

de cedare este neglijabilă; 

b) eventualele incidente se pot rezolva rapid şi uşor prin izolarea componentelor la 

care apar anomalii şi utilizarea echipamentelor de rezervă;  

c) au fost supuse recent la proba de presiune sau la altă probă specifică de bună 

funcţionare şi există informaţiile necesare ajustării intervalelor dintre lucrările de mentenanţă. 

4.3.2. Programul de mentenanţă care se elaborează anual pentru SRM, SM, SCV, NT, CT 

are două componente: 

a) Lucrări de mentenanţă planificate, pentru care se precizează conţinutul, amploa-

rea, tehnologiile de realizare, logistica necesară, termenele de efectuare şi costurile implicate. 

b) Lucrări de mentenanţă neplanificate, constând în intervenţii în regim de urgenţă, 

care este posibil să fie necesare pentru rezolvarea eventualelor incidente survenite intempestiv sau 

pentru preîntâmpinarea producerii unor astfel de incidente. 

4.3.3. (1) Programul de mentenanţă anual pentru SRM, SM, SCV, NT, CT se elaborează 

astfel: 

a) Şeful fiecărui Sector de exploatare înaintează către Compartimentul mentenanţă 

al Exploatării teritoriale de care aparţine documentele de evidenţă tehnică şi informaţiile, 

colectate în activităţile de supraveghere – întreţinere, necesare întocmirii programului de 

mentenanţă pentru anul următor.  

b) Pe baza documentelor şi informaţiilor primite de la Sectoarele de exploatare, 

Compartimentul mentenanţă al fiecărei Exploatării teritoriale întocmeşte pentru fiecare instalaţie 

tehnologică (SRM, SM, SCV, NT, CT) Fişa de evidenţă a lucrărilor de mentenanţă conform 

modelului din Anexa 20 şi elaborează anual, până la 30 septembrie, sub coordonarea Inginerului 

şef, o propunere de Program anual de mentenanţă, cuprinzând, în ordinea descrescătoare a 

priorităţilor, toate lucrările care trebuie incluse în programul de mentenanţă pentru anul următor; 

propunerea se redactează, se verifică şi se avizează la nivelul Exploatării teritoriale în 

conformitate cu prevederile procedurii de elaborare a programului anual de mentenanţă a SNT şi 

se înaintează la Serviciul mentenanţă SRM, SM, SCV, NT, CT din cadrul DE al OST.   

c) Serviciul mentenanţă – reabilitare din DE al OST elaborează anual, pe baza 

propunerilor primite de la Exploatările teritoriale proiectul Programului de mentenanţă pentru 

anul următor, cuprinzând toate lucrările care trebuie incluse în acest program.  

d) Proiectul Programului de mentenanţă, verificat şi avizat de directorul DE al 

OST, se supune aprobării managementului la cel mai înalt nivel al OST.     

(2) La elaborarea Programului de mentenanţă trebuie combinate criteriile tehnice, 

care impun asigurarea integrităţii structurale a echipamentelor SRM, SM, SCV, NT, CT la 

nivelul corespunzător asigurării unui risc de cedare în cursul exploatării sub pragul de 

acceptare, cu cele de natură economică, privitoare la nivelul cheltuielilor necesare pentru rea-

lizarea lucrărilor de mentenanţă şi la existenţa surselor de finanţare pentru acoperirea acestora; 

Programul de mentenanţă trebuie să conţină numai lucrări care conduc la micşorări ale riscului 

de cedare şi creşteri ale siguranţei în exploatare ale SRM, SM, SCV, NT, CT corelate raţional cu 

mărimea costurilor implicate de efectuarea lucrărilor respective. 

(3) Termenele de realizare a lucrărilor prevăzute în Programul de mentenanţă 

trebuie stabilite acordând prioritate celor care impun întreruperi ale serviciului de transport al 

gazelor naturale, în conformitate cu prevederile Standardului naţional de performanţă pentru 

serviciul de transport al gazelor naturale. 

(4) Alocarea de resurse, precum şi necesarul de logistică şi de personal competent 

care se prevăd în Programul de mentenanţă pentru realizarea unor eventuale intervenţii în regim 

de urgenţă se fundamentează pe baza informaţiilor care trebuie să aibă la bază interpretarea 
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statistică a datelor privind activităţile de mentenanţă efectuate în regim de urgenţă în ultimii 

5...10 ani. 

 

4.4. Elaborarea şi calificarea procedurilor de realizare a lucrărilor  

de mentenanţă şi eliberarea autorizaţiilor de lucru 
  

4.4.1. (1) Orice reparaţie la SRM, SM, SCV, NT, CT aparţinând SNT trebuie realizată 

pe baza unei documentaţii tehnologice proiectată şi documentată corespunzător. 

(2) Documentaţia tehnologică pentru orice reparaţie trebuie să cuprindă cel puţin 

următoarele: 

a) datele iniţiale folosite la fundamentarea şi argumentarea reparaţiei (descrierea 

conţinutului şi volumului lucrării, precizarea condiţiilor de realizare a lucrării: cu sau fără scoa-

terea din funcţiune a instalaţiei la care se intervine, prezentarea executantului şi a capabilităţii 

acestuia); 

b) tehnologiile proiectate şi documentate pentru toate modulele/etapele de execuţie 

a lucrării; 

c) prescripţiile privind controlul calităţii pe parcursul execuţiei; 

d) prescripţiile privind verificarea finală şi recepţia lucrării. 

4.4.2. Documentaţia minimă pentru explicitarea fiecărui modul/etapă de execuţie a unei 

reparaţii trebuie să conţină: 

a) descrierea succesiunii operaţiilor care se execută (filmul tehnologic de realizare 

a modulului/etapei din cadrul reparaţiei); 

b) tehnologia de referinţă avizată, cu argumentarea opţiunii de alegere şi detalierea 

fiecărei operaţii:  

– procedeul tehnologic aplicat (modul de lucru); 

– echipamentele, sculele, dispozitivele, instrumentele de măsurare, adecvate zo-

nei de pericol în care se desfăşoară operaţia; 

– materialele tehnologice şi regimul de lucru; 

– modul de verificare a calităţii după realizarea operaţiei; 

– regulile care trebuie respectate privind securitatea şi sănătatea în muncă şi 

echipamentul de protecţie care trebuie utilizat; 

– componenţa şi calificarea echipei care realizează operaţia; 

– norma de timp pentru realizarea operaţiei şi costul operaţiei. 

4.4.3. Operaţiile principale ale proceselor tehnologice de mentenanţă, care influenţează 

esenţial calitatea reparaţiilor efectuate şi/sau a căror efectuare poate implica riscuri notabile 

privind securitatea şi sănătatea executanţilor sau privind integritatea instalaţiei la care se 

lucrează trebuie să fie executate pe baza unor proceduri certificate; în această categorie sunt 

incluse: 

a) operaţiile de curăţare a filtrelor şi/sau înlocuire a cartuşelor filtrante; 

b) operaţiile de verificare, demontare şi/sau înlocuire a robinetelor/vanelor, regula-

toarelor de presiune, supapelor de siguranţă şi a dispozitivelor de blocare;  

c) operaţiile de verificare şi curăţare a panourilor de măsură, a elementelor depri-

mogene, calculatoarelor de debit, traductoarelor de presiune şi temperatură şi a conductelor de 

legătură dintre elementul deprimogen şi contorul diferenţial; 

d) operaţiile de demontare, reparare şi/sau înlocuire a contoarelor de gaze; 

e) operaţiile de reparare/înlocuire a unor porţiuni de tubulatură din componenţa 

conductelor funcţionale şi tehnologice, conductelor ocolitoare etc.; 

f) operaţiile de verificare şi reparare a elementelor componente ale liniei de ali-

mentare cu gaz combustibil a instalaţiilor de încălzire gaze respectiv, a integrităţii şi alimentării 

cu energie electrică a componentelor instalaţiilor pilot de încălzire a gazului instrumental; 

g) operaţiile de verificare, curăţare, înlocuire ale componentelor instalaţiilor de 

odorizare; 
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h) operaţiile de revizie tehnică/reparare la instalaţiile şi componentele electrice Ex. 

4.4.4. Procedurile pentru operaţiile principale ale proceselor tehnologice de mentenanţă 

se elaborează şi se certifică de către personalul de specialitate al entităţilor funcţionale precizate 

în Lista procedurilor care documentează activităţile din cadrul procesului de mentenanţă a SNT 

(v. Anexa 5). Capitolul e) descriere al oricărei proceduri trebuie conceput şi elaborat ca 

document tipizat, care poate fi uşor şi rapid particularizat pentru orice caz concret ale cărui 

condiţii se încadrează în domeniul de valabilitate al procedurii respective. 

4.4.5. Toate tehnologiile de realizare a reparaţiilor la SRM, SM, SCV, NT, CT apar-

ţinând SNT, procedurile calificate pentru efectuarea operaţiilor din cadrul proceselor tehno-

logice de mentenanţă şi toată documentaţia tehnică relevantă privind executarea unor astfel de 

lucrări se includ în Manualul de mentenanţă al OST, care se constituie şi este gestionat de către 

Serviciul mentenanţă – reabilitare din DE al OST; documentele din Manualul de mentenanţă 

trebuie să poată fi uşor accesate şi consultate de către întreg personalul cu atribuţii şi 

responsabilităţi în domeniul proiectării şi realizării lucrărilor de mentenanţă, cu precădere de 

către personalul cu atribuţii şi responsabilităţi privind realizarea intervenţiilor de mentenanţă în 

regim de urgenţă.  

4.4.6. (1) Documentaţia tehnologică pentru realizarea reviziilor tehnice şi a lucrărilor de 
reparaţii constă din: 

a) Ordinul de lucru (Anexa 18) pentru reviziile tehnice Rt şi pentru reparaţiile 

RP1; în acest caz Ordinul de lucru trebuie să conţină în toate prescripţiile tehnologice necesare 
şi/sau trimiteri la procedurile şi instrucţiunile de lucru specifice;  

b) Programul tehnologic de execuţie a lucrării de mentenanţă (Anexa 17) pentru 

reparaţiile RP2 în cazul realizării acestora de către structuri ale OST, sau Proiectul tehnic de 

reparaţie în cazul realizării acestora de către terţi. 
4.4.7. Proiectele tehnice de reparaţie pentru reparaţiile care se încredinţează spre execuţie 

unor terţi vor include pe lângă elementele de proiect constructiv/tehnic, tehnologiile şi procedurile 

de efectuare a reparaţiilor, elaborate în conformitate cu cerinţele Art. 4.4.1…4.4.4 din prezenta 
normă. Modul de avizare şi aprobare a proiectului şi modul de urmărire a execuţiei acestei 
categorii de lucrări se reglementează printr-o procedură elaborată în cadrul DE al OST. 

4.4.8. Orice reparaţie RP2 planificată poate fi realizată dacă: 
a) Programul tehnologic de execuţie a lucrării de mentenanţă a fost avizat şi aprobat 

de managementul DE sau al Exploatării teritoriale pe raza căreia se efectuează lucrarea; 

b) A fost desemnată entitatea din cadrul OST care efectuează lucrarea şi/sau au 
fost parcurse demersurile legale şi s-au semnat contractele de atribuire a lucrărilor unor entităţi 
din afara OST; 

c) Au fost achiziţionate echipamentele, dispozitivele şi materialele tehnologice 

pentru efectuarea lucrării; 
d) Sectorul de exploatare respectiv a emis Ordin de lucru, folosind formularul 

prezentat în Anexa 18, pentru efectuarea reparaţiei sau pentru efectuarea fiecărei etape sau 

fiecărui grup de etape din Programul tehnologic de execuţie a lucrării de mentenanţă; 
e) Pentru lucrările care necesită surse de foc deschis (sudare, tăiere, lipire) în 

zonele cu pericol de explozie s-a emis conform Normelor generale de prevenire şi stingere a 
incendiilor Permis de lucru cu foc (Anexa 19);  

f) Există Convenţia SSM în cazul executării lucrărilor de către terţi; 
g) Fiecare lucrare pentru care s-a emis Ordin de lucru are desemnat, de către 

Exploatarea teritorială pe raza căreia se efectuează lucrarea, o persoană care are responsabili-

tatea urmăririi, supravegherii şi recepţiei lucrării.  
4.4.9. (1) Persoana desemnată ca responsabil al lucrării de mentenanţă planificată de tip 

RP2 urmăreşte încadrarea lucrărilor în termenele prevăzute, supraveghează realizarea lucrărilor 

la nivelul cerut al parametrilor tehnici şi economici, aprobă eventualele derogări de la 
prevederile tehnologiei proiectate, bine motivate şi care nu determină diminuării ale calităţii 
lucrării şi decide dacă lucrarea efectuată îndeplineşte cerinţele calitative impuse prin tehnologia 
proiectată şi poate fi recepţionată.  
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(2) Persoana desemnată ca responsabil al lucrării de mentenanţă întocmeşte 
Raportul reviziei tehnice/reparaţiei conform modelului prezentat în Anexa 10.  

4.4.10. (1) În cazul în care reparaţiile RP1 se execută pe baza Ordinului de lucru emis 

de Sectorul de exploatare, capitolul 2 al Ordinului de lucru Menţiuni cu privire la conţinutul şi 
specificul lucrărilor, va cuprinde toate prescripţiile tehnologice necesare efectuării reparaţiilor 
respective şi/sau trimiteri la procedurile şi instrucţiunile de lucru specifice. 

(2) Responsabilul lucrării de mentenanţă este Şeful de Sector, care certifică 

Raportul reviziei tehnice/reparaţiei întocmit conform modelului din Anexa 10. 

4.4.11. Orice lucrare de mentenanţă în regim de urgenţă se realizează respectând preve-

derile din scap. 4.8. al Normelor Tehnice.   

4.4.12. În cazul în care pentru efectuarea lucrărilor de mentenanţă s-au livrat gaze pe 

ocolitorul exterior al staţiei de reglare măsurare respective, după încheierea lucrărilor responsa-

bilul lucrării va verifica închiderea totală a robinetelor de pe ocolitorul exterior şi sigilarea în 

poziţie „Închis“. 

 

4.5. Normarea lucrărilor de mentenanţă 
 

4.5.1. (1) Normarea oricărei lucrări de mentenanţă planificată se efectuează la proiecta-

rea procesului tehnologic al lucrării, stabilind pentru fiecare operaţie din acest proces 

tehnologic: 

a) componenţa (numărul membrilor) echipei/formaţiei care efectuează operaţia şi 

nivelul necesar de competenţă/calificare al membrilor acesteia; 

b) norma de timp alocată pentru pregătirea, executarea şi verificarea calităţii rezul-

tatului operaţiei; norma de timp a operaţiei se acordă pentru toţi membrii echipei/formaţiei care 

o execută; 

c) norma de consum de materiale tehnologice, piese sau componente de schimb, 

combustibili şi energie electrică.  

(2) La stabilirea normei de timp alocate unei operaţii trebuie dimensionat cores-

punzător timpul auxiliar, care, în cazul unor operaţii ale lucrărilor de mentenanţă poate avea 

valori semnificative.  

(3) Pentru normarea lucrărilor de mentenanţă se utilizează normativele industriale 

disponibile agreate de conducerea OST.  

4.5.2. La normarea lucrărilor de mentenanţă care se realizează în regim de urgenţă, 

pentru rezolvarea unor incidente se aplică prevederile din scap. 4.8 al Normelor tehnice.  

 

4.6. Estimarea valorică a lucrărilor de mentenanţă 
  

4.6.1. (1) Costurile lucrărilor de mentenanţă efectuate SRM, SM, SCV, NT, CT aparţi-

nând SNT se estimează pe baza prevederilor privind normele de personal, normele de timp, 

consumurile de manoperă şi consumurile de materiale tehnologice şi de piese conţinute de 

tehnologiile de mentenanţă. 

(2) În ultimul trimestru al fiecărui an, după elaborarea programului de mentenanţă 

pentru anul următor, serviciul de specialitate din DE al OST elaborează planul de achiziţii de 

materiale, echipamente şi piese pentru efectuarea lucrărilor de mentenanţă şi planul de lucrări 

de mentenanţă care se contractează cu terţi, care se avizează de directorul DE şi se aprobă de 

managementul la cel mai înalt nivel al OST. 

(3) Achiziţiile de materiale, echipamente şi piese pentru efectuarea lucrărilor de 

mentenanţă şi atribuirea la terţi a lucrărilor de mentenanţă se va face cu respectarea integrală şi 

riguroasă a tuturor prevederilor legale în vigoare privind atribuirea contractelor de achiziţie 

publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de 

servicii. 

(4) Contractele de achiziţie de materiale, echipamente şi piese pentru efectuarea 

lucrărilor de mentenanţă şi contractele pentru atribuirea lucrărilor de mentenanţă se vor încheia 
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astfel încât să se respecte termenele de realizare a lucrărilor prevăzute în programul anual de 

mentenanţă a SNT. 

4.6.2. (1) Analiza costurilor implicate de efectuarea unor operaţii sau etape/module din 

cadrul unei lucrări de mentenanţă se poate realiza şi în faza de proiectare a tehnologiei pentru 

lucrarea respectivă. 

(2) Variantele tehnic posibile de efectuare a unor operaţii sau etape tehnologice se 

pot supune unei analize multicriteriale, în care cerinţele tehnice şi economice sunt luate în 

considerare diferenţiat, prin acordarea de grade de importanţă, pe baza căreia se decide care este 

varianta tehnico-economică cea mai avantajoasă şi care trebuie inclusă în tehnologia de 

mentenanţă. 

 

4.7. Verificare calităţii şi recepţia lucrărilor de mentenanţă 
  

4.7.1. (1) Asigurarea calităţii lucrărilor de mentenanţă este un obiectiv care se are în 

vedere încă din faza de elaborare a Programului tehnologic de execuţie a lucrărilor de mente-

nanţă respectiv a Proiectului tehnic de execuţie şi se atinge prin aplicarea riguroasă a tehno-

logiilor şi prin verificările care se efectuează: 

a) după fiecare operaţie şi după fiecare etapă din procesul tehnologic de realizare a 

lucrărilor de mentenanţă; 

b) la finalizarea lucrărilor, pentru recepţia acestora şi repunerea în funcţiune a 

instalaţiilor sau echipamentelor. 

(2) Prescripţiile privind controlul calităţii pe parcursul execuţiei, precum şi la 

verificarea finală şi recepţia oricărei lucrări de mentenanţă sunt incluse în Proiectul tehnic de 

reparaţie (în cazul executării lucrărilor de către terţi), Programul tehnologic de execuţie a lucră-

rii de mentenanţă/Ordinul de lucru, iar rezultatele efectuării verificărilor privind calitatea sunt 

consemnate în Raportul reviziei/reparaţiei, Anexa 10. 

(3) Calitatea lucrărilor executate se certifică de către Şeful de sector/Responsabilul 

lucrări de mentenanţă prin completarea punctului 6 din Raportul reviziei/reparaţiei – Anexa 10, 

în cazul lucrărilor executate de structuri ale OST, sau completarea punctului 8 din acelaşi 

document în cazul lucrărilor executate de către terţi. 

(4) În cazul lucrărilor de mentenanţă realizate de către terţi, la terminarea lucră-

rilor (inclusiv eliminarea eventualelor neconformităţi consemnate la punctul 8 din Raportul 

revizie/reparaţiei) se întocmeşte şi un Proces verbal de recepţie, folosind modelul prezentat în 

Anexa 21, în care se consemnează prescripţiile privind monitorizarea post execuţie a lucrării, 

durata acestei monitorizări, termenul de garanţie pentru lucrare şi obligaţiile executantului 

lucrării în perioada de garanţie.  

4.7.2. (1) În rubricile privind verificarea calităţii şi recepţia lucrărilor de mentenanţă ale 

Programul tehnologic de execuţie a lucrării de mentenanţă trebuie incluse prescripţiile potrivite 

din următoarea listă: 

a) după ce toate etapele de execuţie, inspecţie, probare şi verificare aferente 

lucrării de mentenanţă sunt terminate, trebuie anunţat personalul de operare că SRM, SM, SCV, 

NT, CT la care s-au efectuat lucrările este pregătită să reintre în funcţiune; 

b) parametrii la care trebuie reglate componentele instalaţiilor de reglare a presiunii 

(regulatoare, supape de siguranţă dispozitivele de blocare la suprapresiune, şi la subpresiune); 

c) eventualele condiţionări în funcţionare impuse de montarea unor componente 

noi sau cu caracteristici diferite de cele ale componentelor pe care le înlocuiesc;  

d) toate robinetele/vanele, din cadrul SRM, SM, SCV, NT, CT care au fost semna-

lizate cu indicatoare pentru interzicerea manevrelor pe timpul efectuării lucrărilor de 

mentenanţă trebuie să fie desemnalizate (prin retragerea/îndepărtarea indicatoarelor) şi mane-
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vrate în conformitate cu procedurile de repunere în funcţiune; tot personalul implicat în punerea 

în funcţiune şi consumatorii trebuie anunţaţi; 

e) după repunerea în funcţiune, instalaţia reparată trebuie urmărită, vizual sau cu 

aparatură adecvată, pentru detectarea eventualelor scăpări de gaze, până când condiţiile normale 

de operare sunt restabilite. 

4.7.3. (1) Documentaţia aferentă executării şi atestării calităţii lucrării de mentenanţă 

efectuate trebuie finalizată corespunzător şi  transmisă entităţilor sau persoanelor desemnate cu 

gestionarea şi păstrarea acesteia;  

(2) Raportul reviziei/reparaţiei pentru fiecare lucrare de mentenanţă constituie 

document primar pentru gestionarea în format electronic a Fişei de evidenţă a lucrărilor de 

mentenanţă – Anexa 20 şi se transmite la Exploatarea teritorială în termen de o lună de la 

finalizarea lucrărilor.  

4.7.4. (1) Pe durata efectuării oricărei lucrări de mentenanţă, executantul are obligaţia de 

a respecta toate prevederile legislaţiei în vigoare specifice protecţiei mediului. 

(2) Impactul asupra mediului al lucrărilor de mentenanţă se ia în considerare în 

faza de proiectare a tehnologiei de mentenanţă, eventualele măsuri care se impun trebuind să fie 

consemnate în rubricile Prescripţii, menţiuni şi măsuri speciale privind realizarea operaţiilor din 

Programul tehnologic de execuţie a lucrării de mentenanţă. 

(3) Lucrările de mentenanţă la SRM, SM, SCV, NT, CT aparţinând  SNT trebuie 

proiectate şi realizate astfel încât să fie îndeplinite toate condiţiile ca OST să primească sau să-

şi menţină avizele, acordurile şi autorizaţiile de mediu şi de gospodărire a apelor pe care trebuie 

să le deţină în conformitate cu prevederile legale.  

 

4.8. Realizarea lucrărilor de mentenanţă în regim  

de urgenţă, în cazul producerii unor evenimente  

de tipul accidentelor tehnice sau avariilor 
  

4.8.1. (1) Lucrările de mentenanţă la SRM, SM, SCV, NT, CT aparţinând SNT se reali-

zează în regim de urgenţă în cazul producerii de incidente care au determinat scăpări de gaze la 

elementele componente opriri neprevăzute sau în cazul unor deteriorări spontane a instalaţiilor 

ca urmare a unor acţiuni accidentale (alunecări de teren, cutremure etc.), care se apreciază că 

vor determina rapid producerea de incidente sau afectarea gravă a operării în siguranţă a 

instalaţilor respective.  

(2) Pentru aprecierea gravităţii incidentelor produse la echipamentele sau conduc-

tele tehnologice aparţinând SRM, SM, SCV, NT, CT se folosesc criteriile şi prevederile din 

Anexa 14. 

4.8.2. (1) Exploatările Teritoriale elaborează şi Departamentul Exploatare avizează, iar 

managementul la cel mai înalt nivel al OST aprobă un Plan general pentru intervenţie în regim 

de urgenţă, cu atribuţii şi responsabilităţi clare atât pentru personalul de la nivelul DE, cât şi 

pentru personalul de la nivelurile exploatărilor teritoriale şi sectoarelor de exploatare.  

(2) Planul general pentru intervenţie în regim de urgenţă cuprinde o listă a 

pericolele potenţiale care pot conduce la cedări şi/sau incidente care impun intervenţiile de 

urgenţă la componentele SNT şi procedurile care trebuie urmate în cazul producerii unor astfel 

de cedări sau incidente. 

(3) Planul general pentru intervenţie în regim de urgenţă este particularizat la 

nivelul fiecărei exploatări teritoriale şi fiecărui sector de exploatare sub forma unui Plan de 

intervenţie în regim de urgenţă, care precizează procedurile şi instrucţiunile de bază pentru 

intervenţia oportună şi adecvată în cazul unor evenimente de tipul celor precizate în Art. 4.8.1. 

(1), cu precizarea personalului responsabil. Planul de intervenţie în regim de urgenţă trebuie să 

conţină cel puţin următoarele informaţii: 

a) lista persoanelor interne şi externe şi a organismelor şi firmelor de intervenţie 
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sau service care vor fi anunţate/notificate în caz de incident; 

b) procedurile care definesc responsabilităţile în caz de incident; 

c) procedurile pentru limitarea efectelor scăpărilor de gaze şi privind conduita/mo-

dul de acţiune în situaţiile de urgenţă şi la eliminarea oricărei cauze de deteriorare a instalaţiilor 

şi echipamentelor SRM, SM, SCV, NT, CT. 

d) procedurile de alertare a personalului de intervenţie şi de mobilizare a echipa-

mentului şi materialelor pentru intervenţiile de urgenţă; 

e) o listă a echipamentului, materialelor şi pieselor disponibile pentru intervenţiile 

de urgenţă, în scopul limitării distrugerilor şi efectuării reparaţiilor. 

(4) Planul general pentru intervenţie în regim de urgenţă la nivelul OST şi 

Planurile de intervenţie în regim de urgenţă la nivelurile exploatărilor teritoriale şi sectoarelor 

de exploatare se supun anual revizuirii, completării, modificării, îmbunătăţirii şi modernizării în 

urma experienţelor acumulate pe parcurs, astfel încât operativitatea, eficacitatea şi eficienţa 

intervenţiilor în regim de urgenţă să se îmbunătăţească continuu. 

4.8.3. (1) În cazul producerii unui eveniment de tipul celor precizate la Art. 4.8.1 (1) 

strategia de intervenţie este următoarea: 

a) se iau imediat, de către personalul de operare a staţiei, de către echipa de inter-

venţie deplasată rapid la locul producerii incidentului şi de către celelalte categorii de personal 

prevăzute în Planul de intervenţie în regim de urgentă, a tuturor măsurilor necesare de aducere 

în condiţii de deplină siguranţă a zonei în care s-a produs incidentul şi de limitare a eventualelor 

distrugeri produse de acesta: stoparea scurgerilor de gaze, eliminarea pericolului producerii de 

explozii sau incendii, evacuarea persoanelor din zonă, evacuarea scurgerilor de gaze acumulate 

în diverse incinte etc.  

b) Se realizează în regim de urgenţă repararea definitivă/provizorie a echipamentului la 

care s-a produs incidentul pentru readucerea staţiei la starea tehnică corespunzătoare operării în 

siguranţă.  

c) Intervenţia de urgenţă pentru efectuarea reparaţiilor cu caracter provizoriu se 

realizează pe baza ordinului de lucru emis de şeful sectorului TGN, iar documentul care 

probează execuţia este fişa de expertizare şi remediere a incidentului/anomaliei (Anexa 15) . 

Reparaţiile realizate cu caracter provizoriu vor fi programate pentru remediere definitivă în 

conformitate cu prevederile Anexei 22.  

d) Intervenţia în regim de urgenţă pentru efectuarea reparaţiilor cu caracter definitiv se 

va realizea pe baza Programului Tehnologic de Execuţie. Modul de urmărire a execuţiei acestei 

categorii de lucrări se reglementează printr-o procedură elaborată de DE al OST, care va 

respecta integral prevederile subcapitolelor 4.3. şi 4.4. ale prezentelor Norme tehnice.    

(2) Normarea şi evaluarea costurilor lucrărilor de mentenanţă realizate în regim de 

urgenţă trebuie să aibă la bază aplicarea unor metode adecvate de estimare statistică, ţinând 

seama de consumurile şi costurile din anii precedenţi, operând ajustările impuse de nivelurile 

evaluate ale integrităţii structurale a SNT şi riscului asociat exploatării acestui sistem de 

transport şi luând în considerare elementele de progres tehnic intervenite în domeniul mate-

rialelor, tehnologiilor şi echipamentelor destinate efectuării lucrărilor de mentenanţă.  

 

4.9. Norme de securitate şi sănătatea în muncă la realizarea 

lucrărilor de mentenanţă la SRM, SM, SCV, NT, CT 
 

4.9.1. (1) La organizarea şi realizarea procesului de mentenanţă la echipamentele şi 

conductele tehnologice din cadrul SRM, SM, SCV, NT, CT, OST, în calitate de angajator, are 

obligaţia să ia măsurile necesare pentru:  

a) asigurarea securităţii şi protecţia sănătăţii lucrătorilor;  

b) prevenirea riscurilor profesionale;  

c) informarea şi instruirea lucrătorilor;  
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d) asigurarea cadrului organizatoric şi mijloacelor necesare securităţii şi sănătăţii 

în muncă, apărării împotriva incendiilor şi exploziilor, conform legislaţiei în vigoare. 

(2) Faţă de personalul care efectuează lucrări de mentenanţă la SRM, SM, SCV, 

NT, CT aparţinând SNT, OST, în calitate de angajator, are următoarele obligaţii:  

a) să ia măsurile necesare pentru acordarea primului ajutor, stingerea incendiilor şi 

evacuarea lucrătorilor;  

b) să stabilească legăturile necesare cu serviciile specializate, îndeosebi în ceea ce 

priveşte primul ajutor, serviciul medical de urgenţă, salvare şi pompieri. 

(3) Măsurile privind securitatea şi sănătatea în muncă – SSM, prevenirea şi stinge-

rea incendiilor – PSI, echipamentele de protecţie care trebuie folosite în procesul de muncă, 

conţinutul instructajelor SSM şi PSI care trebuie efectuate înainte de începerea lucrărilor de men-

tenanţă trebuie să ţină seama de prevederile din Documentul privind protecţia împotriva 

exploziei pentru locul de muncă întocmit pentru fiecare SRM, SM, SCV, NT, CT aparţinând 

SNT. 

4.9.2. (1) În cazul lucrărilor executate cu terţi, OST are obligaţia să încheie cu prestato-

rul o Convenţie cadru de securitate şi sănătate în muncă (Convenţie SSM) ce are ca obiect 

instituirea de măsuri privind îmbunătăţirea securităţii şi sănătăţii în muncă a angajaţilor (lucră-

torilor) participanţi la lucrările ce se execută, stabilirea obligaţiilor şi răspunderilor părţilor 

contractante în vederea asigurării securităţii şi sănătăţii lucrătorilor celor două părţi semnatare şi 

stabilirea obligaţiilor şi răspunderilor părţilor contractante în cazul producerii unor evenimente; 

(2) Responsabilul lucrărilor de mentenanţă executate cu terţi consemnează în 

Raportul reviziei/reparaţiei – Anexa 10 existenţa Convenţiei SSM cu prestatorul respectiv. 

4.9.3. Lucrările de sudură cu foc deschis sau de tăiere metale sunt permise în zonele cu 

pericol de explozie numai pe bază de permis de lucru cu foc emis pentru lucrarea respectivă 

după ce s-au luat măsuri de prevenire speciale pentru eliminarea oricărui pericol conform 

Normelor generale de prevenire şi stingere a incendiilor.  

4.9.4. Orice documentaţie tehnologică pentru realizarea lucrărilor de mentenanţă trebuie 

să prevadă măsuri şi acţiuni, de tipul celor prezentate în continuare, prin care se previne 

producerea de accidente de muncă în cursul efectuării lucrărilor de mentenanţă la SRM, SM, 

SCV, NT, CT aparţinând SNT. 

a) Tehnologiile de reparare utilizate trebuie să fie calificate şi documentate cores-

punzător. Operaţiile care implică risc mare de producere a accidentelor, sudarea pe conductele 

aflate sub presiune, trebuie să se realizeze pe bază de proceduri calificate, însoţite de instrucţiuni 

de lucru scrise. 

b) Dacă lucrarea de mentenanţă presupune intervenţii directe asupra tubulaturii a 

unei conducte se vor respecta prescripţiile corespunzătoare din Norme tehnice specifice SNT.

Mentenanţa conductelor destinate transportului gazelor naturale şi instrucţiunile specifice. 

c) Este interzisă readucerea oricărei instalaţii la parametrii de operare normală, 

înainte de efectuarea tuturor verificărilor, încercărilor şi probelor prevăzute în tehnologia de 

mentenanţă pentru recepţia calitativă a reparaţiilor realizate pe aceasta.  

 

4.10. Norme privind protecţia mediului  la realizarea lucrărilor 

de mentenanţă la SRM, SM, SCV, NT, CT 
 

4.10.1. La organizarea şi realizarea procesului de mentenanţă la instalaţiile tehnologice de 

reglare, operare şi măsurare ale SNT, OST are obligaţia să respecte prevederile din Anexa 7 

privind protecţia mediului. 

 

4.11. Documentaţia sistemului de mentenanţă 
 

4.11.1. Documentaţia sistemului de mentenanţă a SRM, SM, SCV, NT, CT din cadrul 

SNT cuprinde elementele precizate în cadrul Normelor tehnice: 
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a) Procedurile şi instrucţiunile de lucru pentru organizarea activităţilor de 

mentenanţă; 

b) Cărţile tehnice ale SRM, SM, SCV, NT, CT, care conţin în capitolul D, destinat 

documentaţiei tehnice privind exploatarea, repararea, întreţinerea şi  urmărirea comportării în 

timp a instalaţiilor: Fişele tehnice ale echipamentelor, Jurnalul evenimentelor, Rapoartele 

personalului de supraveghere sau ale echipelor de verificare a stării tehnice a SRM, SM, SCV, 

NT, CT, Programele de urmărire specială în exploatare, Fişele de expertizare şi remediere a 

anomaliilor, Fişele de expertizare şi rezolvare a incidentelor etc.; 

c) Rapoartele de necesitate pentru elaborarea programelor de mentenanţă anuale; 

d) Programele de mentenanţă anuale; 

e) Procedurile calificate pentru operaţiile proceselor tehnologice de mentenanţă, 

Programele tehnologice de execuţie a lucrărilor de mentenanţă, Rapoartele reviziilor/repara-

ţiilor, Fişele de evidenţă a lucrărilor de mentenanţă etc. 

4.11.2. Modul de înregistrare, evidenţă, gestionare şi păstrare a documentaţiei sistemului 

de mentenanţă este cel precizat în cadrul Normelor tehnice şi trebuie armonizat permanent cu 

prevederile procedurilor sistemului de management integrat calitate – mediu implementat şi 

certificat în cadrul OST.  

4.11.3. (1) Propunerile privind completarea, modificarea, îmbunătăţirea, actualizarea şi 

modernizarea Normele tehnice se depun, se analizează şi se avizează de către DE al OST, 

propunerile admise se aprobă de către managementul la cel mai înalt nivel al OST şi devin 

anexe ale Normelor tehnice. 

(2) Revizuirea şi reeditarea Normelor tehnice se organizează şi se coordonează de 

către DE al OST şi se va face la doi ani după prima publicare oficială şi apoi o dată la trei ani. 
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A N E X E 
Anexa 1 

 

Scheme tipice ale componentelor instalaţiilor tehnologice ale SNT 
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Figura 2. Schemă funcţională a unui nod tehnologic NT  

 

 

Figura 3. Schemă funcţională a unei claviaturi tehnologice CT 
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Figura 4. Schemă de principiu a unei instalaţii de reglare a presiunii gazului  

pe o singură linie, cu conductă de ocolire 

 
Figura 5. Scheme de principiu pentru construcţia instalaţiilor de măsurare 
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Figura 6. Scheme de principiu pentru modalităţile de racordare a contorului cu turbină  

la corectorul electronic: a) cu corector de temperatură; b) cu corector de presiune-temperatură,  

cu sau fără corecţia pentru factorul de compresibilitate 

 
Figura 7. Scheme de principiu pentru modalităţile de racordare a contorului cu pistoane rotative  
la corectorul electronic: a) cu corector de temperatură; b) cu corector de presiune-temperatură,  

cu sau fără corecţia pentru factorul de compresibilitate 
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Figura 8. Scheme de principiu pentru modalităţile de racordare a conductelor funcţionale: 

a) racordare în amonte de primul robinet de secţionare; b) racordare în aval  
de primul robinet de secţionare 

  

Figura 9. Scheme constructive de separatoare verticale: 
a) separator cu coalescer; b) separator simplu  
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Figura 10. Schema unei instalaţii de odorizare prin evaporare 

 

Figura 11. Schema unei instalaţii de odorizare prin injecţie (eşantionare) 
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Anexa 2 

 

 

Documentele de referinţă  

ale Normelor tehnice 
 

 

a) Norme şi prescripţii tehnice 

1. Codul reţelei pentru Sistemul naţional de transport al gazelor natural aprobat Ordinul 

preşedintelui ANRE nr. 54/2007) 

2. Codul tehnic al sectorului gazelor naturale, aprobat prin Decizia ANRGN nr. 

616/10.06.2002 (M.O. 438/24.06.2002) 

3. Condiţiile de valabilitate a licenţei pentru transportul gazelor naturale, aprobate prin 

Decizia ANRGN nr. 1362/13.12.2006 (M/O/27/16.01.2007) 

4. Instrucţiuni tehnice privind reviziile tehnice, reparaţiile curente la SRM-uri şi modul 

de lucru pe ocolitoarele acestora, ROMGAZ R.A., Exploatarea Conductelor Magistrale de Gaze 

Naturale Mediaş, 1998 

5. Normativ departamental Nr. 3783 – 93. Întreţinerea şi reparaţia capitală a conductelor 

colectoare şi de transport gaze naturale, M.I. – Direcţia generală Strategia industriei energetice, 

petrol şi gaze, Regia autonomă ROMGAZ Mediaş, 1993 

6. Norme tehnice de timp şi de personal pentru exploatarea in siguranţă a sistemului 

naţional de transport al gazelor naturale, aprobate prin Decizia ANRGN nr. 891/25.10.2002 

(M.O. 793/31.10.2002) 

7. Norme tehnice pentru proiectarea şi execuţia conductelor de alimentare din amonte şi 

de transport gaze naturale, aprobate prin Decizia ANRGN nr. 1220/07.11.2006 (M.O. 

960/29.11.2006), cu modificările la Anexa 3 a aprobate prin Decizia ANRGN nr. 1306/ 

30.11.2006 (M.O. 990/12.12.2006) 

8. Regulamentul de programare, funcţionare şi dispecerizare a sistemului naţional de 

transport gaze naturale (elaborat de TRANSGAZ), aprobat prin Decizia ANRGN nr. 

52/23.01.2001 (M.O. 45/12.02.2001) 

9. Regulamentul de programare, funcţionare şi dispecerizare a depozitelor de înmaga-

zinare subterană a gazelor naturale aprobat prin Decizia ANRGN nr. 1.353/02.11.2004 

10. Regulamentul privind alimentarea cu gaze naturale a consumatorilor eligibili şi a 

consumatorilor captivi racordaţi direct în Sistemul Naţional de Transport/conductele din amonte 

aprobat prin Decizia ANRGN nr. 1.354/02.11.2004 

11. Standardul de performanţă pentru serviciul de transport al gazelor naturale şi Stan-

dardul de performanţă pentru serviciul de distribuţie a gazelor naturale, aprobate prin Decizia 

preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în domeniul Gazelor Naturale – ANRGN 

nr. 1361/13.12.2006 (M.O. 27/16.01.2007) 

12. Standard de firmă ARMAX GAZ Instalaţii de reglare măsurare gaze naturale având 

presiunea de lucru peste 6 bar până la 64 bar 

13. PT C4/1-2003 Cerinţe tehnice privind montarea, instalarea exploatarea, repararea şi 

verificarea recipientelor metalice stabile sub presiune  

14. PT C 4/2-2003 Ghid pentru proiectarea, construirea, montarea, şi repararea recipien-

telor metalice stabile sub presiune 

15. PT C 7-2003 Cerinţe tehnice privind utilizarea, repararea, verificarea, scoaterea din 

uz şi casarea dispozitivelor de siguranţă 

16. PT CR 7/1-2003 Cerinţe tehnice privind omologarea procedurilor de sudare folosite 

pentru executarea lucrărilor la instalaţiile mecanice sub presiune şi la instalaţiile de ridicat Partea 

1: Oţel  

17. PT CR 12-2003 Măsurarea cu ultrasunete a grosimii elementelor instalaţiilor meca-

nice sub presiune şi ale instalaţiilor de ridicat 
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18. PT R 14-2002 Cerinţe tehnice privind introducerea pe piaţă şi verificarea în explo-

atare a cablurilor, lanţurilor, benzilor, funiilor, cârligelor şi elementelor de legare şi prindere a 

sarcinii utilizate la instalaţii de ridicat 

19. NEx 01-06/2007 NORMATIV privind prevenirea exploziilor pentru proiectarea, 

montarea, punerea în funcţiune, utilizarea, repararea şi întreţinerea instalaţiilor tehnice care 

funcţionează în atmosfere potenţial explozive 

20. Norme Generale de Prevenire şi Stingere a Incendiilor aprobate prin Ordinul 

Ministrului de Interne 775/22.07.98 

 

 

b) Standarde  

1. API Specification 5L, Specification for line pipe. 

2. API Specification 6D, Pipeline valves. 

3. API Standard 1104, Welding of pipelines and related facilities.  

4. API Standard 1164, Pipeline SCADA security. 

5. API Standard 570, Piping Inspection Code Inspection, Repair, Alteration, and 

Rerating of In-service Piping Systems. 

6. API Standard 579, Recommended practice for Fitness for Service and continued 

operation of equipment (piping, vessels and tanks). 

7. ASME B31.8, Gas Transmission & Distribution Piping Systems, ASME Code for 

pressure piping. 

8. ASME B31.8S, Managing system integrity of gas pipelines, ASME Code for pressure 

piping, Supplement to ASME B31.8. 

9. Z 662-03 (Canadian Standards Association - CSA), Oil and gas pipeline systems 

10. EN 1011-1 (SR EN 1011-1 2001/A1), Welding - Recommendations for welding of 

metallic materials - Part 1: General guidance for arc welding.  

11. EN 1011-2 (SR EN 1011-2), Welding - Recommendations for welding of metallic 

materials - Part 2: Arc welding of ferritic steels. 

12. EN 13480-5 (SR EN 13480-5), Metallic industrial piping - Part 5: Inspection and 

testing.  

13. EN 13480-6, Metallic industrial piping - Part 6: Additional requirements for buried 

piping.  

14. EN 14161, Petroleum and natural gas industries - Pipeline transportation. 

15. EN 1594, Gas supply systems - Pipelines for maximum operating pressure over 16 

bar - Functional requirements. 

16. EN 4515-1, Specification for welding of steel pipelines on land and offshore - Part 1: 

Carbon and carbon manganese steel pipelines.  

17. EN 5135, Specification for Arc welding of carbon and C-Mn steels.  

18. EN 6990, Code of practice for Welding on steel pipes containing process fluids or 

their residuals.  

19. EN 7910, Guide to methods for assessing the acceptability of flaws în metallic 

structures.  

20. EN ISO 14224, Petroleum, petrochemical and natural gas industries - Collection and 

exchange of reliability and maintenance data for equipment. 

21. EN ISO 15614-1, Specification and qualification of welding procedures for metallic 

materials - Welding procedure test - Part 1: Arc and gas welding of steels and arc welding of 

nickel and nickel alloys.  

22. EN ISO 15649, Petroleum and natural gas industries - Piping. 

23. EN ISO 15663-1, Petroleum and natural gas industries - Life cycle costing - Part 1: 

Methodology. 
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24. EN ISO 16708, Petroleum and natural gas industries - Pipeline transportation 

systems - Reliability-based limit state methods.  

25. EN ISO 24817, Petroleum, petrochemical and natural gas industries - Composite 

repairs for pipework - Qualification and design, installation, testing and inspection.  

26. SR 11082, Ţevi din otel sudate elicoidal, pentru conducte petroliere.  

27. SR 13251, Vocabular internaţional de termeni fundamentali şi generali în metrologie.  

28. SR 13354, Manometre, vacuummetre şi manovacuummetre înregistratoare cu 

element elastic.  

29. SR 13406, Odorizarea gazelor naturale. Condiţii tehnice generale.  

30. SR 13434, Ghid pentru evaluarea şi exprimarea incertitudinii de măsurare.  

31. SR 7335-12, Protecţia anticorozivă. Construcţii metalice îngropate. Protecţia cato-

dică a conductelor de oţel.  

32. SR 7335-6, Protecţia anticorozivă. Construcţii metalice îngropate. Protejarea 

conductelor la subtraversări de drumuri, căi ferate, ape şi la treceri prin cămine.  

33. SR 827, Industriile petrolului şi gazelor naturale. Fitinguri. Coturi şi teuri la 45 grade 

cu flanşe.  

34. SR CEI 60038+A1, Tensiuni standardizate de CEI.  

35. SR EN 10002-1, Materiale metalice. Încercarea la tracţiune. Partea 1: Metoda de 

încercare (la temperatură ambiantă).  

36. SR EN 10208-1, Ţevi de oţel pentru conducte destinate fluidelor combustibile. 

Condiţii tehnice de livrare. Partea 1: Ţevi în clasa de prescripţii A.  

37. SR EN 10208-2+AC, Ţevi de oţel pentru conducte destinate fluidelor combustibile - 

Condiţii tehnice de livrare - Partea 2: Ţevi în clasa de prescripţii B.  

38. SR EN 10232, Materiale metalice. Ţevi. Încercarea la îndoire a tronsonului. 

39. SR EN 10233, Materiale metalice. Ţevi. Încercarea la aplatizare.  

40. SR EN 10234, Materiale metalice. Ţevi. Încercarea la lărgire.  

41. SR EN 10288, Ţevi şi racorduri de oţel pentru conducte subterane şi imersate. 

Acoperiri exterioare de polietilenă extrudată aplicate în două straturi. 

42. SR EN 10290, Ţevi şi fitinguri pentru conducte marine şi terestre. Acoperiri 

exterioare cu poliuretan sau poliuretan modificat aplicate în stare lichidă. 

43. SR EN 12, Produse petroliere. Determinarea presiunii de vapori Reid. Metoda umedă.  

44. SR EN 12068, Protecţie catodică. Acoperiri organice exterioare pentru protecţia 

împotriva coroziunii conductelor de oţel îngropate sau imersate în conjuncţie cu protecţia cato-

dică. Benzi şi materiale contractibile. 

45. SR EN 12213-2, Gaz natural. Calculul factorului de compresibilitate. Partea 2: 

Calcul pe baza analizei compoziţiei molare.  

46. SR EN 12954, Protecţia catodică a structurilor metalice îngropate sau imersate. 

Principii generale şi aplicaţie pentru canalizare. 

47. SR EN 24006, Măsurarea debitului fluidelor în conducte închise. Vocabular şi 

simboluri.  

48. SR EN 24869-3, Acustică. Protectori individuali împotriva zgomotului. Partea 3: 

Metodă simplificată pentru măsurarea atenuării acustice a protectorilor de tip antifon extern în 

scopul controlului de calitate.  

49. SR EN 26948, Separatoare automate pentru eliminat condensatul. Încercări de 

producţie şi încercări pentru determinarea caracteristicilor de funcţionare.  

50. SR EN 27841, Separatoare automate pentru eliminat condensatul. Determinarea 

pierderilor de vapori. Metode de încercare.  

51. SR EN 27842, Separatoare automate pentru eliminat condensatul. Determinarea 

debitului. Metode de încercare.  

52. SR EN 288-1+A1, Specificaţia şi calificarea procedurilor de sudare pentru 

materialele metalice - Partea 1: Reguli generale pentru sudarea prin topire. 

53. SR EN 306, Schimbătoare de căldură. Metode de măsurare a parametrilor necesari 

evaluării performanţelor.  
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54. SR EN 437, Gaze de încercare. Presiuni de încercare. Categorii de aparate.  

55. SR EN 60309-1, Prize de curent pentru uz industrial. Partea 1: Reguli generale.  

56. SR EN 60721-3-0, Clasificarea condiţiilor de mediu. Partea 3: Clasificarea grupelor de 

agenţi de mediu şi a gradelor de severitate ale acestora. Introducere.  

57. SR EN 60811-4-1, Metode de încercări comune pentru materialele de izolaţie şi de 

manta ale cablurilor electrice. Partea 4: Metode specifice pentru amestecuri de polietilenă şi 

polipropilenă. Secţiunea 1: Rezistenţa la fisurare datorită solicitărilor mediului înconjurător. 

Încercarea de înfăşurare după îmbătrânire termică în aer. Măsurarea indicelui de fluiditate la 

cald. Măsurarea conţinutului de negru de fum şi/sau de umpluturi minerale din PE.  

58. SR EN 729-1, Condiţii de calitate pentru sudare. Sudarea prin topire a materialelor 

metalice. Partea 1: Ghid pentru selecţie şi utilizare. 

59. SR EN 837-1, Manometre. Partea 1: Manometre cu tub Bourdon. Dimensiuni, 

caracteristici metrologice, condiţii tehnice şi încercări. 

60. SR EN 837-3, Manometre. Partea 3: Manometre cu membrană şi manometre cu 

capsulă. Dimensiuni, caracteristici metrologice, condiţii tehnice şi încercări.  

61. SR EN ISO 12213-3, Gaz natural. Calculul factorului de compresibilitate. Partea 3: 

Calcul pe baza proprietăţilor fizice.  

62. SR EN ISO 13916, Sudare. Ghid pentru măsurarea temperaturii de preîncălzire, a 

temperaturii între treceri şi a temperaturii de menţinere a preîncălzirii.  

63. SR EN ISO 19011, Ghid pentru auditarea sistemelor de management al calităţii 

şi/sau de mediu. 

64. SR EN ISO 8497, Izolaţie termică. Determinarea caracteristicilor privind transferul 

de căldură în regim staţionar la izolaţiile termice pentru conducte.  

65. SR EN ISO 9000, Sisteme de management al calităţii. Aspecte fundamentale şi 

vocabular. 

66. SR EN ISO 9001, Sisteme de management al calităţii. Cerinţe. 

67. SR EN ISO 9004, Sisteme de management al calităţii. Linii directoare pentru 

îmbunătăţirea performanţelor. 

68. SR EN ISO 9300, Măsurarea debitului de gaz cu ajutaje Venturi în regim critic.  

69. SR ISO 10101-3, Gaz natural. Dozarea apei prin metoda Karl Fischer. Partea 3: 
Metoda coulometrică.  

70. SR ISO 10332, Ţevi de oţel fără sudură şi sudate (cu excepţia ţevilor sudate sub strat 
de flux) utilizate la presiune. Examinarea cu ultrasunete pentru verificarea etanşeităţii.  

71. SR ISO 10715, Gaz natural. Metode de prelevare probe.  
72. SR ISO 10790, Măsurarea debitului fluidelor în conducte închise. Debitmetre masice 

cu efect Coriolis.  
73. SR ISO 11484, Ţevi de oţel utilizate la presiune. Clasificarea şi certificarea persona-

lului pentru examinări nedistructive (END).  

74. SR ISO 11496, Ţevi de oţel fără sudură şi sudate, utilizate la presiune. Examinarea 
cu ultrasunete a capetelor ţevii pentru detectarea imperfecţiunilor de laminare.  

75. SR ISO 12213-1, Gaz natural. Calculul factorului de compresibilitate. Partea 1: 

Introducere şi linii directoare.  
76. SR ISO 13443, Gaz natural. Condiţii de referinţă standard.  
77. SR ISO 14001, Sisteme de management de mediu. Cerinţe şi ghid de utilizare. 
78. SR ISO 14004, Sisteme de management de mediu. Ghid privind principiile, 

sistemele şi tehnicile de aplicare.  
79. SR ISO 14050, Management de mediu. Vocabular.  
80. SR ISO 14313, Industriile petrolului şi gazelor naturale. Robinete cu sferă, cu sertar, 

cu cep şi de reţinere. Condiţii tehnice.  
81. SR ISO 3966, Măsurarea debitului de fluid în conducte închise. Metoda de explorare 

a câmpului de viteze cu ajutorul tuburilor Pitot duble.  

82. SR ISO 4014, Şuruburi cu cap hexagonal parţial filetate. Grade A şi B.  
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83. SR ISO 4015, Şuruburi cu cap hexagonal parţial filetate. Grad B. Tija redusa.  
84. SR ISO 4016, Şuruburi cu cap hexagonal parţial filetate. Grad C.  
85. SR ISO 4437+C1, Ţevi de polietilenă (PE) utilizate la reţelele îngropate de 

distribuţie a combustibililor gazoşi. Serie metrică. Specificaţii.  
86. SR ISO 5024, Produse petroliere lichide şi gazoase. Măsurare. Condiţii standard de 

referinţă.  
87. SR ISO 6002, Robinete cu sertar, de otel, cu capac montat cu şuruburi.  
88. SR ISO 6144, Analiza gazelor. Prepararea amestecurilor de gaze pentru etalonare. 

Metode volumetrice statice. 

89. SR ISO 6552, Separatoare automate pentru eliminat condensatul. Definirea terme-
nilor tehnici.  

90. SR ISO 6976+C2, Gaz natural. Calculul puterii calorifice, densităţii, densităţii relative 

şi indicelui Wobbe din compoziţie.  
91. SR ISO 7005-1, Flanşe rotunde cu gât pentru sudare în capul ţevii Pn 25 bar.  
92. SR ISO 7145, Măsurarea debitului fluidelor în conducte închise de secţiune 

circulară. Metodă de măsurare a vitezei într-un singur punct.  
93. SR ISO 8991, Organe de asamblare filetate. Condiţii generale.  
94. SR ISO 9110-2, Acţionări hidraulice. Tehnici de măsurare. Partea 2: Măsurarea 

presiunii medii în regim permanent într-o conductă închisă.  

95. SR ISO 9477, Oţeluri turnate de înaltă rezistenţă pentru construcţii mecanice şi 
construcţii metalice de uz general.  

96. SR ISO 9623, Fitinguri de adaptare de metal pentru ţevi de polietilenă (PE) şi 

polipropilenă (PP) destinate fluidelor sub presiune. Lungimi de proiectare şi dimensiuni de 

filete. Serie metrică.  

97. STAS 10093/1, Metrologie. Activităţi şi documente. Terminologie.  

98. STAS 10093/3, Metrologie. Metode de măsurare. Terminologie.  

99. STAS 10400/1, Armături industriale din oţel. Robinete de reglare cu ventil.  

100. STAS 10400/2, Armături industriale din oţel. Robinete de reglare cu ventil. 

Lungimi de construcţie.  

101. STAS 10400/3, Armături industriale din oţel. Robinete de reglare cu ventil Pn 40. 

Dimensiuni.  

102. STAS 10400/4, Armături industriale din oţel. Robinete de reglare cu ventil Pn 64. 

Dimensiuni.  

103. STAS 10400/7, Armături industriale din oţel. Robinete de reglare cu ventil, cu trei 

căi. Pn 40. Dimensiuni.  

104. STAS 10400/8, Armături industriale din oţel. Robinete de reglare cu trei căi. Pn 64. 

Dimensiuni.  

105. STAS 1055, Armături pentru gaze naturale. Robinete cu cep Pn 0,1 şi Pn 1. 

Condiţii tehnice generale de calitate. 

106. STAS 1056, Armături pentru gaze naturale. Robinet cu cep, cu mufe. Dimensiuni.  

107. STAS 11028, Şurub cu cap hexagonal şi piuliţă hexagonală, pentru construcţii 

metalice.  

108. STAS 11050, Instalaţii de gaze naturale. Terminologie.  

109. STAS 11064, Armături industriale din oţel. Robinete de reţinere cu ventil axial 

Pn25 şi Pn40.  

110. STAS 11069, Garnituri din materiale textile cauciucate, rezistente în medii petroliere.  

111. STAS 1155, Flanşe pentru armături şi conducte. Tipuri, presiuni şi diametre nominale.  

112. STAS 1156, Flanşe din oţel. Flanşe pentru armături şi elemente de conductă. 

Condiţii tehnice generale de calitate.  

113. STAS 1175, Armături industriale din fontă şi oţel. Robinete de reglare. Tipuri, 

presiuni nominale şi diametre nominale.  

114. STAS 11750, Armături industriale din fontă şi oţel. Robinete de închidere. Tipuri, 

presiuni nominale şi diametre nominale.  
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115. STAS 11751, Armături industriale din fontă şi oţel. Robinete de reţinere. Tipuri, 

presiuni nominale şi diametre nominale.  

116. STAS 11752, Armături industriale din fontă şi oţel. Robinete de comutare. Tipuri, 

presiuni nominale, şi diametre nominale.  

117. STAS 11754, Armături industriale din oţel. Supape de siguranţă cu arc. Tipuri, 

diametre nominale şi presiuni nominale.  

118. STAS 11757, Armături industriale din fontă. Clape pentru scurgeri. Diametre 

nominale şi presiuni maxime de lucru.  

119. STAS 11758, Armături industriale din fontă şi oţel. Vizoare. Diametre nominale şi 

presiuni nominale.  

120. STAS 11761, Aparate şi mijloace de automatizare. Armături electromagnetice. 

Tipuri, diametre nominale şi presiuni nominale.  

121. STAS 1176, Armături industriale din oţel. Regulatoare directe. Tipizare.  

122. STAS 11768, Armături industriale din fontă şi oţel. Armături pentru eliminat 

condensatul.  

123. STAS 1180, Armături industriale din fontă şi oţel. Robinete de închidere cu sertar 

şi robinete de închidere cu ventil. Condiţii tehnice speciale de calitate. 
124. STAS 11918, Mecanisme de acţionare de uz general. Mecanisme de acţionare 

pentru armături industriale de închidere-deschidere. Parametri principali.  
125. STAS 11919, Mecanisme de acţionare de uz general. Mecanisme de acţionare 

pentru armături industriale de reglare. Parametri principali.  
126. STAS 12001, Gaze naturale. Analiză cromatografică în fază gazoasă.  

127. STAS 12005, Gaze naturale. Determinarea punctului de rouă.  
128. STAS 12055, Măsurarea debitelor fluidelor. Terminologie.  
129. STAS 12058, Măsurarea conductivităţii termice a izolaţiei conductelor.  

130. STAS 12421/1, Regulatoare de raport cu acţionare directă, pentru instalaţii de 
ardere. Condiţii tehnice generale de calitate. 

131. STAS 12421/2, Regulatoare de raport cu acţionare directă pentru instalaţii de 

ardere. Tipuri şi parametri principali.  
132. STAS 1310, Produse petroliere gazoase. Determinarea densităţii.  
133. STAS 1357, Armături industriale din oţel. Robinete de închidere cu ventil. Pn16, 

Pn 25, Pn 40, Pn 64, Pn 100, Pn 160, Pn 250, Pn 400. Dimensiuni principale.  

134. STAS 1733, Garnituri nemetalice pentru suprafeţe plane. Pn 6-40 bar.  
135. STAS 1741, Garnituri pentru suprafeţe de etanşare cu canal şi pana Pn 10-160 bar.  
136. STAS 1742, Garnituri pentru suprafeţe de etanşare cu şanţ şi adâncitura Pn 10-40bar. 

137. STAS 2503, Armături industriale din oţel. Robinete de reţinere cu ventil Pn 25. 
Dimensiuni.  

138. STAS 2810, Mijloace de măsurare. Terminologie.  
139. STAS 3361/1, Gaze combustibile naturale. Determinarea puterii calorifice în 

calorimetru cu circulaţie de apă. 
140. STAS 3361/2, Gaze naturale combustibile. Calculul puterii calorifice pe baza 

compoziţiei chimice.  

141. STAS 4581, Supape de blocare a conductelor de gaze naturale.  
142. STAS 5680, Transformatoare, autotransformatoare, regulatoare de inducţie, transfor-

matoare de măsură şi transductoare. Grade de protecţie asigurate prin carcasă.  
143. STAS 6563, Măsurarea presiunii, vitezei şi debitului cu tuburi Pitot-Prandtl. 

Metode de măsurare. 
144. STAS 7134, Regulatoare de presiune cu acţionare indirectă pentru gaze. Condiţii 

tehnice generale de calitate.  
145. STAS 7163, Garnituri inelare metalice de etanşare, cu secţiune ovală şi secţiune 

octogonală Pn 64-160 bar. 

146. STAS 7278, Garnituri de cauciuc rezistente în medii petroliere.  
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147. STAS 7335/1, Protecţia contra coroziunii. Construcţii metalice îngropate. 
Terminologie.  

148. STAS 7335/2, Protecţia contra coroziunii a construcţiilor metalice îngropate. Sem-

ne convenţionale.  
149. STAS 7335/3, Protecţia contra coroziunii a construcţiilor metalice îngropate. 

Izolarea exterioară cu bitum a conductelor din oţel.  

150. STAS 7335/5,  Protecţia contra coroziunii a construcţiilor metalice îngropate. 
Îmbinări electroizolante cu niplu.  

151. STAS 7335/7, Protecţia contra coroziunii a construcţiilor metalice îngropate. 

Îmbinări electroizolante cu flanşe.  

152. STAS 7335/8, Protecţia contra coroziunii a construcţiilor metalice îngropate. Prize 

de potenţial.  

153. STAS 7335/9, Protecţia contra coroziunii a construcţiilor metalice îngropate. 

Protecţia catodică şi legarea la pământ cu anozi reactivi metalici. Prescripţii generale.  

154. STAS 7335/10, Protecţia contra coroziunii. Construcţii metalice îngropate. 

Protecţia catodică prin drenaj electric. Prescripţii.  

155. STAS 7335/11, Protecţia contra coroziunii a construcţiilor metalice îngropate. 

Prescripţii pentru execuţia şi montajul staţiilor de protecţie catodică cu redresor.  

156. STAS 7347/1, Determinarea debitelor fluidelor în sisteme de curgere sub presiune. 

Metoda mişcării locale a secţiunii de curgere. Măsurarea cu diafragme şi ajustaje.  

157. STAS 7347/3, Determinarea debitelor fluidelor în sisteme de curgere sub presiune. 

Metoda micşorării locale a secţiunii de curgere. Măsurarea cu tuburi şi ajustaje Venturi.  

158. STAS 7347/4, Determinarea debitului fluidelor în sisteme de curgere sub presiune. 

Metoda micşorării locale a secţiunii de curgere. Legături între elementul primar şi secundar ale 

mijloacelor de măsurare. 

159. STAS 8121/2, Prezoane.  

160. STAS 830/1, Fitinguri pentru industria petrolieră. Ţevi curbate. Condiţii tehnice 

generale de calitate. 

161. STAS 8421, Mijloace de măsurare a temperaturii. Termocupluri tehnice. Condiţii 

tehnice generale de calitate.  

162. STAS 8703, Mijloace pentru măsurarea temperaturii. Terminologie.  

163. STAS 8804/1 1992, Fitinguri din oţel nealiat şi aliat pentru sudare cap la cap. 

Condiţii tehnice generale de calitate.  

164. STAS 8804/2, Fitinguri din oţel nealiat şi aliat pentru sudare cap la cap. Coturi cu 

raza scurtă 30 grade, 45 grade, 60 grade, 90 grade, 180 grade. Dimensiuni.  

165. STAS 8804/3, Fitinguri din oţel nealiat şi aliat pentru sudare cap la cap. Coturi cu 

raza lungă 30 grade, 45 grade, 60 grade, 90 grade, 180 grade. Dimensiuni.  

166. STAS 8804/4, Fitinguri din oţel nealiat şi aliat pentru sudare cap la cap. Coturi de 

reducere. Dimensiuni.  

167. STAS 8804/5, Fitinguri din oţel nealiat şi aliat pentru sudare cap la cap. Teuri 

egale. Dimensiuni. 

168. STAS 8804/6, Fitinguri din oţel nealiat şi aliat pentru sudare cap la cap. Teuri cu 

ramificaţie redusă. Dimensiuni.  

169. STAS 8804/7, Fitinguri din oţel nealiat şi aliat pentru sudare cap la cap. Cruci. 

Dimensiuni.  

170. STAS 8804/8, Fitinguri din oţel nealiat şi aliat pentru sudare cap la cap. Reducţii. 

Dimensiuni.  

171. STAS 8804/9, Fitinguri din oţel nealiat şi aliat pentru sudare cap la cap. Capace. 

Dimensiuni.  

172. STAS 8805/2, Fitinguri pentru sudare din oţel. Coturi din ţeavă de 90 grade (5D). 

Dimensiuni.  

173. STAS 8990, Garnituri de etanşare pentru flanşe din otel pentru armaturi şi conducte.  

174. STAS 913, Utilaj petrolier. Separatoare de ţiţei şi gaze.  
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175. STAS 9280, Măsurarea debitelor de gaze. Metode şi mijloace de măsurare.  

176. STAS 9561, Măsuri de siguranţă contra incendiilor. Cămine cu închidere hidraulică 

pentru reţele de canalizare industrială. Prescripţii de proiectare. 

177. STAS 9635, Armături industriale din oţel. Robinete de purjare. Tipuri, diametre 

nominale şi presiuni nominale.  

178. STAS 9801/1, Flanşe pentru recipiente. Presiuni nominale, presiuni de lucru 

maxime admisibile şi presiuni de încercare.  

179. STAS 996, Regulatoare de presiune cu acţionare directă pentru gaze. Condiţii 

tehnice generale de calitate.  

180. STAS R 12091, Măsurarea debitelor fluidelor. Calculul erorii limită de măsurare a 

debitelor. 

181. SR EN 60079-0 Aparatură electrică pentru atmosfere explozive gazoase. Partea 0: 

Condiţii generale. 

182. SR EN 60079-10 Aparatură electrică pentru atmosfere explozive gazoase Partea 10: 

Clasificarea ariilor periculoase. 

183. SR EN 60079-17 Aparatură electrică pentru atmosfere explozive gazoase Partea 

17: Inspecţia şi întreţinerea instalaţiilor electrice în arii periculoase (altele decât minele). 

184. SR EN 1127-1,  Atmosfere explozive. Prevenirea şi protecţia la explozie. Partea 1- 

Concepte fundamentale şi metodologie. 

185. SR EN 13237 Atmosfere potenţial explozive. Termeni şi definiţii pentru echipa-

mentele şi sistemele de protecţie destinate utilizării în atmosfere potenţial explozive. 

186. SR EN 13463-1 Echipamente neelectrice pentru atmosfere potenţial explozive. 

Partea 1: Metoda şi cerinţe de bază. 

 
*) Se vor utiliza ediţiile documentelor de referinţă aflate în vigoare la data consultării. De asemenea, se 

va avea în vedere că, în general, standardele au caracter de recomandare, aplicarea prevederilor 
acestora fiind voluntară, facultativă.  
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Anexa 3  

 

Documente legislative utilizate 

la elaborarea Normelor tehnice 
 

 

1. Legea gazelor nr. 351/2004, cu modificarile şi completările ulterioare. 

2. Legea nr. 346/03.12.2007 privind măsuri pentru asigurarea siguranţei în aprovizionarea 

cu gaze naturale. 

3. Legea petrolului nr. 238/07.06.2004 cu modificarile şi completările ulterioare. 

4. Legea protecţiei mediului nr. 137/1995 modificările şi completările ulterioare. 

5. Legea nr. 319/2006 Legea securităţii şi sănătăţii în muncă. 

6. Legea nr. 307/2006, Legea privind apărarea împotriva incendiilor. 

7. Legea nr 265/2006 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 195/2005 

privind protecţia mediului.  

8. Legea nr. 481/2004 Legea privind protecţia civilă. 

9. Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcţii. 

10. Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, cu actualiză-

rile, modificările şi completările ulterioare. 

11. Legea nr. 337/2006 pentru probarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 

privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări 

publice şi a contractelor de concesiune de servicii.  

12. Legea nr. 440/2002 pentru aprobarea OG nr. 95/1999 privind calitatea lucrărilor de 

montaj pentru utilaje, echipamente şi instalaţii tehnologice industriale. 

13. Legea 11/1994, cu modificările şi completările ulterioare pentru aprobarea OG nr. 

20/1992 privind activitatea de metrologie. 

14. OG nr. 95/1999 privind calitatea lucrărilor de montaj pentru utilaje, echipamente şi 

instalaţii tehnologice industriale.  

15. OG nr. 63/2001 privind înfiinţarea Inspectoratului de Stat în Construcţii – I.S.C., 

aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 707/2001.  

16. Ordonanţa de urgenta a guvernului nr. 33/2007 privind modificarea si completarea 

Legii energiei electrice nr. 13/2007 si Legii gazelor nr. 351/2004 (desfiinţarea ANRGN şi 

preluarea activităţii de către ANRE). 

17. Ordonanţă de urgenţă a guvernului OUG nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de 

achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune 

de servicii, modificată şi completată.  

18. OUG nr. 115/2001 privind reglementarea unor măsuri de asigurare a fondurilor nece-

sare în vederea furnizării energiei termice şi a gazelor naturale pentru populaţie, aprobată cu 

modificări şi completări prin Legea nr. 84/2002.  

19. OUG nr. 122/2007 pentru modificarea şi completarea Legii gazelor nr. 351/2004. 

20. HGR nr. 410/2007 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al 

Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei. 

21. HGR nr. 51/1996 privind aprobarea Regulamentului de recepţie a lucrărilor de montaj 

utilaje, echipamente, instalaţii tehnologice şi a punerii în funcţiune a capacităţilor de producţie.  

22. HGR nr. 334/2000 privind reorganizarea S.N.G.N. ROMGAZ S.A.  

23. HGR nr. 2139/2004 pentru aprobarea Catalogului privind clasificarea şi duratele 

normale de funcţionare a mijloacelor fixe. 

24. HGR nr. 862 din 3 iunie 2004 privind aprobarea instrucţiunilor de metrologie legală. 

25. HGR nr. 1043/2004 – pentru aprobarea Regulamentului privind accesul la Sistemul 

naţional de transport al gazelor naturale şi a Regulamentului privind accesul la sistemele de 

distribuţie a gazelor naturale, cu modificările şi completările ulterioare.  
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26. HGR nr. 784/2000 privind aprobarea Regulamentului pentru acordarea autorizaţiilor şi 

licenţelor în sectorul gazelor naturale.  

27. HGR nr. 650/2001 pentru aprobarea Regulamentului privind elaborarea reglementărilor 

tehnice în construcţii.  

28. HGR nr. 761/2001 privind stabilirea condiţiilor de introducere pe piaţă pentru aparatele 

consumatoare de combustibili gazoşi.  

29. HGR nr. 1364/2001 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordo-

nanţei Guvernului nr. 20/1994 privind măsuri pentru reducerea riscului seismic al construcţiilor 

existente, republicată. 

30. Ordinul preşedintelui ANRE nr. 54/2007 al privind aprobarea Codului reţelei pentru 

Sistemul naţional de transport al gazelor naturale. 

31. Ordinul preşedintelui ANRE nr. 55/2007 privind aprobarea Regulamentului pentru 

autorizarea şi verificarea persoanelor fizice care desfăşoară activităţi de proiectare, execuţie şi 

exploatare în sectorul gazelor naturale şi a Regulamentului pentru autorizarea şi verificarea 

operatorilor economici care desfăşoară activităţi de proiectare, execuţie şi exploatare în sectorul 

gazelor naturale, cu completările ulterioare. 

32. Ordinul ministrului industriei şi resurselor nr. 119/2001 privind unele măsuri pentru 

întărirea disciplinei în sectorul gazelor naturale.  

33. Ordinul ministrului industriei şi resurselor nr. 110/2002 privind desemnarea ISCIR-

CERT pentru a realiza evaluarea conformităţii în domeniul recipientelor simple sub presiune.  

34. Ordinul ministrului muncii şi solidarităţii sociale nr. 187/2002 privind aprobarea 

Normelor specifice de securitate a muncii pentru transportul prin conducte al gazelor naturale.  

35. Ordinul preşedintelui ANRE nr. 62/24.06.2008 privind aprobarea Regulamentului de 

măsurare a cantităţilor de gaze naturale tranzacţionate în România. 

36. Decizia preşedintelui ANRGN nr. 1.220/07.11.2006 privind aprobarea Normelor 

tehnice pentru proiectarea şi execuţia conductelor de alimentare din amonte şi de transport gaze 

naturale. 

37. Decizia preşedintelui ANRGN nr. 616/2002 privind aprobarea Codului tehnic al 

sectorului gazelor naturale. 

38. Decizia preşedintelui ANRGN nr. 1361/2006 privind aprobarea Standardului de 

performanţă pentru serviciul de transport al gazelor naturale şi a Standardului de performanţă 

pentru serviciul de distribuţie a gazelor naturale. 

39. Directiva 90/377/CEEE din 13.05.1991 privind tranzitul gazelor naturale prin reţelele 

magistrale. 

40. Regulamentul CE nr. 1775/2005 al Parlamentului European şi al Consiliului Europei 

privind condiţiile de acces la conductele de transport al gazelor naturale.  

41. Regulamentul de programare, funcţionare şi dispecerizare a sistemului naţional de 

transport gaze naturale, decizia de aprobare emisă de preşedintele ANRGN nr. 52/23.01.2001, 

publicare în MO nr. 45 bis din 26.01.2001.  

42. Standardul de performanţă pentru serviciul de furnizare a gazelor naturale, realizat de 

operatorii de distribuţie, decizia de aprobare emisă de preşedintele ANRGN nr. 78/15.03.2001, 

publicare în MO nr. 197 din 19.04. 2001. 

43. Codul tehnic al sectorului gaze naturale aprobat prin decizia preşedintelui ANRGN nr. 

616/2002. 

44. Codul reţelei pentru Sistemul naţional de transport al gazelor natural aprobat Ordinul 

preşedintelui ANRE nr. 54/2007.  

45. HGR 752/14.05.2004 privind stabilirea condiţiilor pentru introducerea pe piaţă a 

echipamentelor şi sistemelor protectoare destinate utilizării în atmosfere potenţial explozive. 

46. HGR 1091/16.08.2006 privind cerinţele minime de securitate şi sănătate pentru locul 

de muncă. 

47. HGR 1146/30.08.2006 privind cerinţele minime de securitate şi sănătate pentru 

utilizarea in munca de către lucrători a echipamentelor de muncă. 

http://www.transgaz.ro/anrgn/dec1361_2006.pdf
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48. HGR 1058/09.08. 2006 privind cerinţele minime pentru îmbunătăţirea securităţii şi 

protecţia sănătăţii lucrătorilor care pot fi expuşi unui potenţial risc datorat atmosferelor 

explozive. 
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Anexa 4  

 

 

Terminologia, definiţiile şi abrevierile   

utilizate în Normele tehnice 
 

 

1. Accident ecologic 

Eveniment produs ca urmare a unor mari şi neprevăzute 

deversări/emisii de substanţe sau preparate periculoase/polu-

ante, sub formă de vapori sau de energie rezultate din desfăşu-

rarea unor activităţi antropice necontrolate/bruşte, prin care se 

deteriorează sau se distrug ecosistemele naturale şi antropice. 

2. Accident major 

Orice eveniment survenit cum ar fi o emisie de gaze, un incendiu 

sau o explozie, care rezultă din evoluţii necontrolate în cursul 

exploatării unei conducte şi care conduce la apariţia imediată sau 

întârziată a unor pericole grave asupra sănătăţii populaţiei şi/sau 

asupra mediului.  

3. Acţiune corectivă 
Acţiune de eliminare a cauzei unei neconformităţi detectate 

sau a altei situaţii nedorite apărute.  

4. Acţiune preventivă 
Acţiune de eliminare a cauzei unei neconformităţi potenţiale 

sau a altei situaţii nedorite posibile. 

5. Adâncitură v. Indentaţie  

6. Anomalie 

O imperfecţiune, un defect (inclusiv pierderile de metal sau 

fisurile) sau o zonă deteriorată, care pot să diminueze integri-

tatea unei conducte, în sensul diminuării rezistenţei sale la 

presiune interioară sau la alte solicitări mecanice impuse. 

7. 
Arie naturală 

protejată 

Zonă terestră, acvatică şi/sau subterană, cu perimetru legal 

stabilit şi având un regim special de ocrotire şi conservare, în 

care există specii de plante şi animale sălbatice, elemente şi 

formaţiuni biogeografice, peisagistice, geologice, paleontolo-

gice, speologice sau de altă natură, cu valoare ecologică, 

ştiinţifică sau culturală deosebită. 

8. Armătură 
Totalitatea aparatelor de control, de comandă şi de siguranţă ale 

unei instalaţii de motoare termice, cazane sau conducte (de ex.: 

robinete, vane, manometre, etc.). 

9. Arzător 

Ansamblu alcătuit din piese, organe sau dispozitive, care 

serveşte la amestecul combustibilului cu aerul de ardere sau cu 

o parte din acesta şi la conducerea acestui amestec la locul 

arderii. 

10. Arzător pilot Arzător auxiliar cu funcţionare permanentă. 

11. Atmosferă explozivă 

Amestec al unei substanţe inflamabile sub formă de gaz, cu aerul, 

în condiţii atmosferice normale în care, după aprindere, arderea 

se propagă de la sursa de aprindere în întreg volum de amestec în 

mod violent (exploziv). 

 

 

12. Autorizaţie 

(1) Permisiune acordată unei persoane juridice, română sau 

străină, pentru a construi, a pune în funcţiune şi/sau a opera sau a 

modifica o instalaţie de producţie, înmagazinare, transport şi 

distribuţie a gazelor naturale;  

(2) Actul administrativ individual emis de ANRGN, acordat 
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unei persoane fizice/juridice. 

13. Avarie 

(1) Eveniment sau incident care nu generează efecte majore 

asupra sănătăţii populaţiei şi/sau asupra mediului, dar care are 

potenţial să producă un accident major.  

(2) Deteriorare sau perturbare a funcţionării unui sistem tehnic, 

ce conduce la scoaterea sa din funcţiune, datorită unor fenomene 

accidentale sau datorită utilizării defectuoase a acestuia. 

14. Bombare v. Umflătură 

15. Buclă 

O pierdere totală sau parţială de stabilitate a peretelui unei ţevi, 

cauzată de solicitarea la încovoiere sau compresiune axială a 

conductei din care face parte. 

16. Buclă de măsurare 

Ansamblu de aparate de măsură interconectate prin conducte 

şi/sau legături electrice care împreună realizează măsurarea şi 

înregistrarea volumului de gaze prin conducta pe care sunt 

montate. 

17. Cale de acces 
Drum trasat şi amenajat, situat în interiorul S.R.M.-ului, prin care 

se ajunge la clădirea principală. 

18. Calitate 

(1) Măsura în care un ansamblu de caracteristici intrinseci 

îndeplineşte cerinţele;  

(2) Măsura în care ansamblul de caracteristici al unei entităţi 

conferă acesteia aptitudinea de a satisface anumite cerinţe 

(nevoi) exprimate sau implicite. 

19. Capac 

(1) Componentă a carcasei sub presiune care închide o deschi-

dere a corpului şi poate conţine orificiul pentru trecerea tijei 

de acţionare;  

(2) Piesă amovibilă care închide o incintă, o piesă cavă sau 

tubulară, un spaţiu limitat, etc. 

20. Capacitate 

Posibilitatea unui obiectiv din sectorul gazelor naturale de a 

produce, de a transfera, de a transporta, de a înmagazina/stoca, 

de a distribui şi/sau de a transforma gaze naturale. 

21. 
Capacitatea de 

evacuare 

Debitul garantat al fluidului de lucru, evacuat prin supapă la 

presiunea de descărcare, corespunzătoare presiunii de reglare. 

22. 
Capacitatea de 

evacuare măsurată 

Debitul de masă al fluidului de încercare evacuat prin supapă 

măsurat în timpul încercării la determinarea coeficientului 

experimental de scurgere. 

23. 
Capacitatea de 

evacuare teoretică 

Debitul de masă al fluidului de încercare care teoretic poate fi 

evacuat prin supapă, calculat pentru condiţiile de încercare fără a 

lua în consideraţie pierderile hidraulice în supapă. 

 

 

 

24. 

Capacitate 

marginală de sistem 

(CMS) 

Capacitate minimă tehnologică sezonieră (vară, iarnă) a siste-

mului naţional de transport (SNT) şi a subsistemelor componente 

de transport gaze naturale.  

25. 
Capacitate nominală 

de debit 

Debitul fluidului de încercare (gaz sau lichid) care traversează 

robinetul deschis, la cursa nominală, în condiţii de presiune de 

încercare determinate. 

26. 
Capacitate de 

protecţie 

Proprietatea unui produs petrolier (unsoare, etc.) de a proteja 

contra coroziunii o placă de metal introdusă într-un recipient în 

anumite condiţii de temperatură, umiditate, fim de expunere, etc. 

27. 
Caracteristică 

intrinsecă de debit 

Relaţie între coeficientul de debit relativ  şi cursa relativă 

corespunzătoare. 
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28. Caracteristici tehnice 
Totalitatea datelor şi elementelor de natură tehnică, specifice unui 

obiectiv din sectorul gazelor naturale. 

29. Carcasă Învelişul unei maşini, al unui aparat sau al unui instrument. 

30. 
Cartea tehnică a 

produsului 

Prezentarea produsului şi stabilirea regulilor de montare, explo-

atare şi întreţinere a acestuia. 

31. Caz de avarie 

Evacuarea gazului într-o măsură care pune în pericol siguranţa 

mediului înconjurător şi/sau au apărut influenţe asupra conductei 

de înaltă presiune pentru gaze la care au apărut daune majore. 

32. 
Cădere de presiune 

(pentru filtre) 

Căderea de presiune reprezintă diferenţa de presiune introdusă de 

filtru pe traiectul gazelor şi care se determină prin măsurarea 

presiunii gazelor în amonte, respectiv în aval de filtru. 

33. Căi de circulaţie 
Ansamblul drumurilor care fac legătura cu exteriorul sau între 

instalaţiile S.R.M.-ului. 

34. Cămin 

Structură amplasată subteran, care poate fi accesată şi este 

proiectată să conţină conducta şi/sau elemente (componente) 

ale acesteia (de exemplu, robinete/vane, supape sau regula-

toare de presiune). 

35. Cedare 

Termen general utilizat pentru a sugera că un echipament aflat 

în funcţiune a devenit complet inoperabil, este operabil dar 

este incapabil să realizeze performanţe funcţionale satisfăcă-

toare sau este serios deteriorat şi a devenit nefiabil sau nesigur 

pentru a fi utilizat în continuare. 

36. Cerinţă 

O nevoie sau o aşteptare care este declarată, în general 

implicită sau obligatorie. Cerinţele sunt exprimate de obicei 

prin proprietăţi şi caracteristici, pot include aspecte privind 

aptitudinea de utilizare, siguranţa în funcţionare, disponibili-

tatea, fiabilitatea, precum şi aspecte economice sau referitoare 

la mediul înconjurător şi pot fi generate de diferite părţi 

interesate. 

37. Cerinţe naţionale 
Cerinţe care rezultă din legislaţia naţională sau din standardele 

naţionale cu aplicare obligatorie. 

 
 

38. Chit 

Material folosit pentru acoperirea/repararea imperfecţiunilor sau 
defectelor superficiale exterioare ale unei conducte şi refacerea 

configuraţiei exterioare a acesteia, înainte de repararea ei prin 
aplicarea unui înveliş compozit. 

39. Ciupituri 

Urme de coroziune locală pe suprafaţa unui element de con-

ductă, în formă de cavităţi sau orificii, având diametrul la 
suprafaţă de ordinal de mărime al grosimii de perete a elemen-
tului de conductă respectiv. 

40. Clapetă de reglare 
Armătură care obturează secţiunea de trecere a unei conducte, în 
scopul reglării debitului de fluid care o străbate.  

41. 
Clapetă de reţinere 

(de sens unic) 

Armătură care permite circulaţia fluidului printr-o conductă 

numai într-un singur sens, împiedicând circulaţia inversă, care 
poate apare în anumite situaţii. 

42. Clapetă de siguranţă 
Armătură care protejează un spaţiu închis împotriva creşterii 

accidentale a presiunii în interiorul său. 

43. Clasă de exactitate 
Clasă de mijloace de măsurare care satisfac anumite condiţii 
metrologice, destinate să menţină erorile în limitele specificate. 

44. Clasă de locaţie O categorie de încadrare (convenţională) a ariei geografice în 
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care este amplasată o conductă, stabilită ţinând seama de o serie 
de criterii specificate privind numărul şi apropierea clădirilor 

sau obiectivelor destinate activităţilor umane, numărul persoa-
nelor care se află frecvent în acestea, mărimea şi importanţa lor 
socio-economică etc. şi luată în considerare la prescrierea 
condiţiilor de proiectare, execuţie, operare, încercare şi mente-

nanţă a conductei. 

45. 
Claviatură 

tehnologică CT 

Ansamblul alcătuit din acumulatoare de presiune, cupoane de 
ţeavă, flanşe, robinete de închidere, filtre de gaz şi elementele 

aferente acestora ce asigură legătura dintre conductele de 
transport şi grupurile de comprimare gaze. 

46. Coalescer 

Dispozitiv montat în interiorul separatoarelor de gaze care 

conduce la creşterea gradului de separare prin formarea de 
picături de dimensiuni mai mari datorită schimbărilor repetate 
de direcţie pe care sunt obligate să le efectueze gazele. 

47. Cod 

Colecţie de reglementări cu caracter tehnic şi comercial, emise 

de autoritatea competentă, prin care se stabilesc reguli şi 

proceduri obligatorii pentru agenţii economici din sectorul 

gazelor naturale. 

48. Coeficient de debit 

(1) Valoarea debitului, exprimată în metri cubi pe oră, care 

străbate robinetul în condiţiile de referinţă, la o anumită cursă;  

(2) Valoarea coeficientului de debit la cursa nominală. 

49. 
Coeficientul de 

simultaneitate 

Raportul între încărcarea efectivă şi încărcarea nominală sau 

debitul nominal. 

50. Colier mecanic 

Echipament care se aplică temporar pe o conductă, în zona în 

care s-a produs o scăpare de fluid transportat (o pierdere de 

etanşeitate), pentru a reduce sau opri scurgerea fluidului. 

 

51. 
Colmatare (pentru 

filtre) 

Fenomenul de înfundare a mediului sau al materialului filtrant. 

52. Compresiune 
Micşorarea volumului unui corp, prin micşorarea spaţiilor lui 

intermoleculare sub acţiunea unei forţe exterioare. 

53. Comprimare 
Operaţia de micşorare a volumului unui corp cu ajutorul unei 

forţe exterioare. 

54. 
Concentrator de 

tensiuni 

Discontinuitate sau schimbare de contur care determină o 

creştere locală a tensiunilor mecanice într-o conductă. 

55. Condensare 
Trecerea unei substanţe din faza de vapori în faza lichidă, prin 

răcire, prin comprimare sau prin răcire şi comprimare. 

56. Condensat Lichid obţinut prin condensarea vaporilor corpului respectiv. 

57. Condiţii de bază 
Condiţii specificate la care este transformată cantitatea de gaz 

măsurat (T = 273,15 K; p = 1,01325 bar). 

58. 
Condiţii de 

referinţă 

Condiţii de utilizare prescrise pentru încercarea funcţionării 

unui mijloc de măsurare sau pentru intercompararea rezulta-

telor măsurării. 

59. 
Condiţie 

inacceptabilă 

O condiţie sau stare a unui element sau instalaţii care necesită 

întreprinderea unor acţiuni, cum ar fi, de exemplu, o lucrare de 

mentenanţă. 
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60. 
Conductă de 

transport 

Conductă care funcţionează în regim de înaltă presiune, mai 

mare de 6 bari, inclusiv instalaţiile, echipamentele şi dotările 

aferente, prin care se asigură transportul gazelor naturale între 

punctele de preluare din conductele din amonte şi punctele de 

predare la consumatori distribuitori/furnizori şi, respectiv, 

tranzitul între punctele de intrare şi punctele de ieşire în/din 

ţară. Elementele unei conducte sunt: conducta propriu-zisă, 

curbele, fitingurile, flanşele, colectoarele, separatoarele de 

lichide, staţiile de lansare/primire pig, dispozitivele de măsură 

şi control, bornele de marcare a traseului, prizele de potenţial, 

staţiile de protecţie catodică, robinetele, regulatoarele de 

presiune, compresoarele etc. 

61. 
Conductă de 

ocolire 

v. Ocolitor 

62. 
Conformitate/ 

Neconformitate 

Îndeplinirea/neîndeplinirea unei cerinţe. 

63. 
Consecinţă (a 

cedării conductei) 

Impactul pe care cedarea unei conducte îl poate avea asupra 

publicului, salariaţilor, proprietăţilor şi mediului înconjurător. 

64. 
Contor de gaz 

(Gazometru) 

Aparat care măsoară cantitatea de gaz care trece printr-o 

conductă. 

65. Contor diferenţial 

Ansamblu compus dintr-un element deprimogen montat într-o 

conductă pentru a crea o diferenţă de presiune şi dintr-un ele-

ment montat în afara conductei destinat să măsoare diferenţa 

de presiune pe baza căreia se poate calcula debitul. 

 
 

66. 
Contor de gaz cu 

membrană 

Contor de debit în care volumul de gaz se măsoară prin umplerea 

si golirea succesiva a camerelor sale cu pereţi deformabili. 

67. 
Contor de gaz cu 

ultrasunete 

Contor de gaz care măsoară timpul de propagare a ultrasu-

netelor prin gazul aflat în curgere, între una sau mai multe 
perechi de transductoare ultrasonice. 
Timpul de propagare este semnalul de măsurare pentru indi-
carea volumului de gaz care a trecut prin contor. 

68. 
Contor de gaz cu 

pistoane rotative 

Contor de gaz în care se formează un compartiment rigid între 
pereţii unei camere staţionare si un element (sau elemente) în 
mişcare. Fiecare ciclu de rotaţie al elementului (elementelor) 

deplasează un volum cunoscut de gaz care este înregistrat 
cumulativ si indicat de un dispozitiv indicator. 

69. 
Contor de gaz cu 

turbina  

Contor de gaz în care forţele dinamice ale unui gaz aflat în 

mişcare produc rotaţia unei turbine cu o viteza proporţionala 

cu volumul de gaz care trece prin turbină. 

70. 
Contrapresiune 

(pentru supape) 

Presiunea manometrică măsurată imediat la ieşirea din supapă. 

71. 

Contrapresiune de 

descărcare (pentru 

supape) 

Contrapresiunea maximă creată în timpul descărcării supapei. 

72. 

Contrapresiune la 

deschidere (pentru 

supape) 

Contrapresiunea existentă la partea de ieşire a corpului supapei, 
înainte de deschiderea acesteia. 

73. 

Contrapresiune 

maximă (pentru 

supape) 

Valoarea maximă a contrapresiunii la care poate funcţiona 
supapa. 
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74. Controlul vizual 

Controlul vizual se execută pentru recunoaşterea defectelor 
exterioare posibile (avarieri) sau a lipsurilor evidente la instala-
ţiile de gaz sau la elementele şi grupele lor constructive. Controa-
lele vizuale nu cer intervenţii în instalaţia de gaz sau în elemen-
tele şi ansamblurile lor constructive. 

75. 
Corector electronic 

PTZ 

Dispozitiv electronic conectat la un contor de gaz care trans-
formă automat volumul de gaz măsurat în condiţii de lucru în 
volum de gaz în condiţii de bază. 

76. Corecţie Acţiune de eliminare a unei neconformităţi detectate. 

77. Coroziune 

Deteriorarea materialului metalic al unei conducte prin 

acţiunea chimică sau electrochimică a fluidului transportat sau 

a mediului în care este amplasată conducta. 

78. 

Coroziune 

fisurantă sub 

tensiune 

Formă de coroziune care constă în iniţierea şi creşterea unor 

fisuri în materialul metalic al unei conducte datorită interac-

ţiunii unui mediu local coroziv şi a tensiunilor mecanice de 

întindere din peretele conductei. 

79. Corp 

Componentă principală a carcasei sub presiune care constituie, 

în principiu, calea de curgere a fluidului şi extremităţile de 

racordare. 
 

 

80. Corp de încălzire 
Element al unei instalaţii de încălzire, care cedează căldura în 

scop util direct la locul de folosire. 

81. Coş de gaze 

Construcţie de zidărie sau metalică, folosită pentru evacuarea 

gazelor rezultate în urma arderii combustibililor sau pentru 

eliminarea gazelor calde sau nocive provenite de la diverse 

procese tehnologice, în vederea păstrării unei atmosfere neviciate 

în incintele de lucru. 

82. Crestătură 

O indentaţie sau o discontinuitate în formă de V sau U pe 

suprafaţa ţevilor unei conducte. Crestăturile sunt periculoase 

deoarece sunt concentratori de tensiuni. 

83. 

Creşterea 

contrapresiunii la 

descărcare (pentru 

supape) 

Diferenţa dintre contrapresiunea la descărcare şi contrapresiunea 

la deschidere exprimată procentual în raport cu presiunea de 

reglare. 

84. 

Creşterea presiunii 

la deschidere 

(pentru supape) 

Diferenţa dintre presiunea de descărcare şi presiunea la 

deschidere exprimată procentual în raport cu presiunea de 

reglare. 

85. Curăţare manuală 
Metodă de pregătire a suprafeţelor de oţel cu ajutorul instru-

mentelor manuale neelectrice. 

86. Curăţare mecanică 

Metodă de pregătire a suprafeţelor de oţel cu ajutorul instru-

mentelor manuale electrice, exceptând însă instrumentele de 

decapare. 

87. 
Curbă cu guşe 

(cute) 

Ţeavă curbată produsă cu ajutorul unei maşini sau printr-un 

proces controlat care prezintă un contur discontinuu (cutat) pe 

intrados. 

88. Curgere 

(1) Mişcare a unei mase de fluid în ansamblul ei, într-un anumit 

domeniu, caracterizată prin câmpul vitezelor, al presiunilor şi al 

temperaturilor, ca funcţie de poziţie şi de timp;  

(2) Deplasarea unui fluid într-o conductă. 

89. 
Curgere în regim 

critic 

Curgere a fluidelor compresibile când viteza fluidului atinge 

valoarea vitezei de propagare a sunetului în mediul respectiv. 

90. Curgere laminară Curgerea în timpul căreia diferitele porţiuni de fluid se mişcă pe 
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traiectorii paralele între ele şi cu axa conductei, fără producere de 

vârtejuri. O curgere este laminară când vitezele straturilor de 

fluid sunt mici. 

91. Curgere turbulentă Curgerea în timpul căreia se produc vârtejuri. Are loc la viteze. 

92. 
Cursă de descărcare 

(pentru supape) 

Cursa la care, în condiţii de funcţionare se termină procesul de 

deschidere a supapei. 

93. Cursă nominală 
Deplasare teoretică a obturatorului începând de la poziţia 

închis până la poziţia complet deschis. 

94. Cursă relativă 
Raport între cursa până la o poziţie deschis dată şi cursa 

nominală. 

95. Debit 
Cantitate de fluid care străbate o secţiune (de conductă sau de 

canal) în unitatea de timp. 

 

 

96. Debit maxim 

Volum de gaze naturale care trece timp de o oră printr-un aparat, 

contor, regulator, instalaţie de utilizare şi alte asemenea – la 

presiunea de lucru maximă indicată de producător. 

97. 
Debit nominal de 

gaz 

Cantitatea de gaz exprimată fie în volum normal, fie în volum 

standard, care trece printr-un aparat (contor, regulator, aparat 

de utilizare, arzător, etc.) într-o oră, la presiunea nominală de 

funcţionare. 

98.  Debitmetru 

Aparat cu care se poate măsura în mod continuu cantitatea de 

fluid ce curge în unitatea de timp prin secţiunea de trecere al unei 

conducte sau a unui canal. 

99. Defect 

(1) Imperfecţiune care nu respectă criteriile specificate de 

acceptabilitate;  

(2) Neîndeplinirea unei cerinţe referitoare la o utilizare inten-

ţionată sau specificată a unui produs. 

100. 

Defect al învelişului 

de protecţie anti-

corosivă exterioară 

Discontinuitate a izolaţiei, chiar sub forma unui por, care 

expune suprafaţa metalului la acţiunea corosivă a mediului 

înconjurător. 

101. Defect de tip fisură 
Un defect care, atunci când este depistat printr-o tehnică de 

control nedestructiv, are caracteristicile fizice ale unei fisuri. 

102. Deflagraţie 
Ardere explozivă care se propagă cu viteză mică (de ordinul 

metrului pe secundă). 

103. 
Degradare produsă 

de o terţă parte 

Deteriorare sau degradare produsă la o conductă sau la un 

element al acesteia de către o entitate străină (care nu lucrează 

pentru operatorul conductei). 

104. Demister 
Dispozitiv montat în interiorul separatorului de gaz ce funcţio-

nează pe principiul aglomerării particulelor fine. 

105. Depunere 

(1) Aşezare, printr-o acţiune gravitică, electrică etc., a unui 

material în formă granulară pe o suprafaţă;  

(2) Aglomerare de particule, pe o suprafaţă, care conduce la 

creşterea rezistenţei termice, la frânarea transferului de căldură şi 

la mărirea rezistenţei hidraulice la curgerea fluidelor. 

106. 
Deranjament de 

funcţionare 

Orice influenţare neprevăzută a funcţionării conductei respectiv a 

transportului, din punct de vedere al siguranţei, limitată în timp 

(de ex.: Prin eliminarea temporară a instrumentelor de măsură 

izolate în punctul de funcţionare dacă rămâne sigur că fluxul de 

informaţii se menţine pe durata deranjamentului de funcţionare 
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în alt mod decât prin staţie de radio sau prin telefon). 

107.  
Detentă 

(Expansiune) 

Creşterea volumului unui gaz. În urma scăderii presiunii. Dacă 

temperatura gazului rămâne constantă, expansiunea este 

izotermica, iar dacă se face fără schimb de căldură cu exteriorul, 

expansiunea este adiabatică. 

 

 

 

108. 
Deteriorarea 

mediului 

Alterarea caracteristicilor fizico-chimice şi structurale ale 

componentelor naturale şi antropice ale mediului, reducerea 

diversităţii sau productivităţii biologice a ecosistemelor natu-

rale şi antropizate, afectarea mediului natural cu efecte asupra 

calităţii vieţii, cauzate, în principal, de poluarea apei, atmosfe-

rei şi solului, supraexploatarea resurselor, gospodărirea şi va-

lorificarea lor deficitară, ca şi prin amenajarea necorespunză-

toare a teritoriului. 

109. 
Diafragmă (element 

deprimogen) 

Placă rigidă prevăzută cu un orificiu circular montată pe o 

conductă, cu ajutorul căreia se obţine o strangulare a secţiunii de 

trecere a fluidului în scopul realizării unui reglaj al funcţionării 

instalaţiei sau în scopul efectuării de măsurări. 

110. 
Diametrul minim de 

scurgere (al supapei) 

Diametrul interior minim în orice secţiune normală la axa scau-

nului supapei, în dreptul sau înaintea acestuia. 

111. Diametrul nominal 
(1) Diametrul de referinţă al ţevii;  

(2) Diametrul nominal al racordului de intrare al supapei. 

112. 
Dimensiune 

nominală 

(1) Un număr convenţional, fără dimensiuni, aproximativ egal 

cu diametrul exterior al ţevilor/tubulaturii unei conducte 

(exprimat în in sau în mm), care serveşte la indicarea univocă 

a mărimii ţevilor/conductei. Este denumită şi diametru nomi-

nal al ţevilor/conductei.  

(2) Diametrul nominal al racordului de intrare al robine-

tului/supapei. 

113. 

Dispozitiv de 

blocare la sub şi 

suprapresiune gaz 

Element pneumatic de protecţie care are rolul de a bloca 

trecerea gazului (amonte de regulatorul de presiune) spre 

consumator la creşterea sau scăderea presiunii peste sau sub 

limitele prescrise în aval de regulator. 

114. 
Dispozitiv de protec-

ţie la suprapresiune 

v. Echipament de protecţie la suprapresiune. 

115. 
Domeniu de 

măsurare 

Domeniul de valori ale mărimii de măsurat, cuprins între limitele 

scării gradate, a unui instrument de măsurat. 

116. 

Domeniul de reglare 

al presiunii de 

deschidere 

Limitele valorii presiunii de lucru (minimă şi maximă) între care 

dispozitivul de obturare este reglat să deschidă circuitul. 

117. 

Dispozitiv de 

siguranţă cu 

membrană de rupere 

Dispozitiv de descărcare a presiunii fără reînchidere, acţionat de 

presiunea diferenţială şi construit pentru funcţionare prin ruperea 

sau descărcarea unei membrane de rupere. Acest termen repre-

zintă ansamblul complet al elementelor instalate, inclusiv 

suportul membranei de rupere, dacă există. 

118. Echipament 

Ansamblul de piese şi dispozitive ataşate unei instalaţii, unei 

maşini, unui aparat etc., pentru a-i asigura funcţionarea în 

condiţii bune. 
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119. 
Echipament de 
limitare a presiunii 

Echipamentul care, în condiţii de funcţionare anormale, va 
reduce, limita sau întrerupe curgerea gazului în sistem pentru 
ca presiunea gazului să nu depăşească o valoare prestabilită. 
Când condiţiile de presiune normală sunt îndeplinite, echipa-
mentul de limitare a presiunii pot exercita un anumit grad de 
control al curgerii gazelor sau pot fi menţinute în poziţia 
complet deschis. Echipamentul include ţevile şi dispozitivele 
auxiliare, cum sunt supapele, instrumentele de control, anexele 
şi echipamentele de ventilare. 

120. 
Echipamente de 

măsurare 

Ansamblul mijloacelor de măsurare care furnizează informaţii de 
măsurare utilizate în determinarea unei mărimi fizice. 

121. 

Echipament de 

protecţie la 

suprapresiune 

Echipament sau dispozitiv instalat pe o conductă sau o reţea 
de transport pentru a asigura că presiunea în acestea sau în 
părţi ale acestora nu depăşeşte o valoare prescrisă. 

122. 
Echipament de 

reglare a presiunii 

Echipamentul instalat pentru reducerea şi reglarea automate a 
presiunii în avalul unei conducte sau în conducta cu care 
aceasta este conectată. Echipamentul include ţevile şi dispozi-
tivele auxiliare, cum sunt supapele, instrumentele de control, 
anexele şi echipamentele de ventilare. 

123. 
Eficienţa filtrării 

(Grad de filtrare) 

Raportul dintre cantitatea de impurităţi (praf) reţinută de filtru şi 
cantitatea totală de impurităţi (praf) intrată în filtru, stabilit pentru 
un anumit debit de gaz, funcţie de metoda de încercare. 

124. Element deprimogen v. Diafragmă 

125. 
Examinare 

nedistructivă 

Categorie de metode sau tehnici de examinare care nu produc 
nici o deteriorare a elementelor verificate. In această categorie 
sunt incluse metodele de examinare vizuală, cu radiaţii pene-
trante, cu ultrasunete, electromagnetică şi cu lichide penetrante. 

126. Explozia 
Proces de transformare bruscă a unui fluid, cu formare de gaze şi 
cu dezvoltare de căldură. 

127. Filtre de gaze 
Dispozitive care au rolul de a reţine impurităţile solide trans-
portate de către curentul de gaz. 

128. Fisură 

O separare sau discontinuitate fizică în interiorul materialului 
unui element de conductă, produsă prin acţiunea unei stări de 
tensiuni mecanice, care nu este suficient de extinsă pentru a 
cauza ruperea completa a acestuia. Fisurile sunt considerate 
imperfecţiuni sau defecte plane, având feţele practice coincidente 
şi sunt periculoase deoarece pot creşte, prin oboseală sau 
coroziune sub tensiune, până la o mărime critică, la care se 
produce ruperea elementului de conductă. 

129. Flanşă 

Piesă de legătură, în formă de coroană, folosită, de obicei în 
perechi, pentru legarea anumitor armături de conducte, sau a 
două conducte între ele. 

130. Flanşă de izolare 

Fiting având rezistenţă electrică ridicată, care poate fi 
amplasat pe o conductă pentru a izola electric un tronson al 
acesteia de altul. 

131. Fluid de lucru Fluidul cu care poate funcţiona supapa. 

 

132. Forţă majoră 
Eveniment viitor, absolut imprevizibil si insurmontabil, care 
exonerează de răspundere oricare parte aflata în culpă. 

133. Grad de filtrare 
Coeficientul de reţinere a impurităţilor mecanice din gaz, ex-
primat în procente. 

134. Gură de vizitare Orificiu circular sau oval, închis cu un capac prins în şuruburi, 
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amenajat la rezervoare, vase coloane, etc. care serveşte la control 
şi curăţire. 

135. Imperfecţiune 

(1) discontinuitate evidenţiată în cursul testării sau inspectării 
unei conducte, care necesită evaluarea privind respectarea 
unor criterii de acceptare;  
(2) o anomalie, alta decât lipsa de material datorită coroziunii 
şi care nu este un punct de sudură sau de amorsare a arcului 
electric, care poate fi eliminată prin polizare la o adâncime ce 
nu depăşeşte 12,5% din grosimea nominală a peretelui con-
ductei sau care este o lipsă de material cauzată de coroziune în 
dreptul căreia grosimea neafectată minimă a peretelui con-
ductei este de cel puţin 90% din grosimea nominală. O imper-
fecţiune care nu necesită alte remedieri decât polizarea pentru 
eliminarea efectului de concentrare a tensiunilor. 

136. 
Indentaţie 
(Adâncitură) 

O deformare locală spre interior a conturului suprafeţei unei 
ţevi a conductei, cauzată de un impact mecanic, neînsoţită de o 
lipsă de material.  

137. Inspecţie 

Activitate de evaluare a conformităţii prin observare şi jude-
care, însoţite după caz de operaţii de măsurare, încercare sau 
comparare efectuate cu echipamente adecvate. 

138. Inspecţie sumară Inspecţie realizată în principal prin control vizual. 

139. 
Inspecţie 
aprofundată - 
inspecţie riguroasă 

Inspecţie care include aspectele cuprinse în inspecţia sumară şi 
în plus identifică acele defecte, care pot fi evidenţiate numai 
prin folosirea de echipamente de acces şi scule. Inspecţia apro-
fundată nu necesită în mod normal demontarea sau scoaterea 
din funcţiune a componentelor instalaţiei tehnice, însă necesită 
instrucţiuni şi proceduri de lucru. 

140. Inspecţie detaliată 

Inspecţia care include aspectele cuprinse în inspecţia aprofun-
dată şi în plus identifică acele defecte care pot fi evidenţiate 
numai prin deschiderea carcasei şi/sau, când este necesar, 
folosindu-se scule şi echipamente de încercare, în acest scop 
fiind necesare instrucţiuni şi proceduri de lucru. 

141. Instalaţie 
Ansamblu de construcţii de maşini, mecanisme, instrumente, etc. 
montat în scopul executării unei anumite funcţiuni sau operaţii. 

142. Instalaţia de gaze 

O instalaţie de gaz este cuprinderea la un loc sau îmbinarea unor 
elemente constructive într-un dispozitiv limitat constructiv sau 
funcţional (de exemplu instalaţie de reglare a presiunii gazului, 
instalaţie de amestec a gazului şi instalaţie de măsurare a gazului 
precum şi dispozitive de sine stătătoare pentru filtrare, separare, 
odorizare şi multe altele). Dintre acestea fac parte de asemenea 
clădirile, camerele auxiliare, instalaţiile auxiliare, organele de 
închidere amplasate în exterior, etc. 

 
 

143. 
Instalaţie de 

acţionare la distanţă 

Amenajare pentru transmiterea valorilor de măsurare, a înştiinţă-

rilor şi a dispoziţiilor, din anumite puncte ale conductelor din 

componenţa SNT în punctul de exploatare şi invers. 

144. 
Instalaţie de 

odorizare 

Ansamblu care realizează amestecul gazului cu odorizantul, 

într-o proporţie stabilită. 

145. 
Instalaţie de 

odorizare cu fitil 

Instalaţie de odorizare care funcţionează pe principiul evaporării 

odorizantului din vasul de lucru prin intermediul unui fitil şi 

amestecării vaporilor cu fluxul de gaze. 

146. 
Instalaţie de 

odorizare prin 

Instalaţie de odorizare care funcţionează pe principiul vaporizării 

picăturilor de odorizant introduse în vasul tampon prin inter-
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picurare mediul unui robinet de reglare şi amestecarea vaporilor cu fluxul 

de gaze. 

147. 

Instalaţie de 

odorizare prin 

evaporare 

Instalaţie de odorizare ce funcţionează pe principiul antrenării de 

către fluxul de gaze care circulă prin odorizator a vaporilor de la 

suprafaţa lichidului odorizant din vas. 

148. 

Instalaţie de odo-

rizare prin injecţie 

(eşantionare) 

Instalaţie de odorizare care funcţionează pe principiul alimentării 

continui a fluxului de gaze cu odorizant în funcţie de debitul de 

gaz din conductă, alimentare realizată de o pompă dozatoare. 

149. Îmbinare mecanică 

Îmbinare realizată cu scopul asigurării rezistenţei mecanice, 

etanşeităţii sau rezistenţei şi etanşeităţii, rezistenţa mecanică fiind 

realizată prin filetarea, canelarea, evazarea sau flanşarea 

capetelor conductei sau folosind şuruburi, prezoane, bolţuri sau 

inele, iar etanşeitatea – prin îmbinări filetate, garnituri, capete 

rulate, ştemuirea sau prelucrarea şi mătuirea suprafeţelor. 

150. Întreţinere 

Suma tuturor măsurilor care sunt necesare pentru a menţine în 

stare sigură de funcţionare, în condiţii tehnice de siguranţă, a unei 

conducte din componenţa SNT. 

151. Încărcare nominală 
Cantitatea de gaz, în volum normal, care trece într-o oră, prin 

conducta considerată, în condiţii nominale de funcţionare. 

152. Limitator de debit 
Aparat care permite limitarea debitului. Când acest debit atinge o 

valoare limită, robinetul se închide. 

153. 
Limita minimă de 

explozie 

Cea mai mică proporţie a unui gaz inflamabil într-un amestec 

cu aerul care conduce la ardere când vine în contact cu o sursă 

de aprindere. 

154. Linie de filtrare 
Ansamblul alcătuit din filtrul de gaze, cupoane de ţeavă, flanşe şi 

robinete de secţionare, care serveşte la filtrarea gazelor. 

155. Manometru 

Instrument folosit pentru măsurarea presiunii unui gaz într-un 

spaţiu închis (un vas, un zăcământ), sau a diferenţei de presiune a 

două gaze închise în vase diferite. 

156. 
Manometru 

diferenţial 

Manometru utilizat pentru măsurarea diferenţei dintre două 

presiuni şi/sau două depresiuni efective, al(ale) cărui element(e) 

elastic(e) antrenează un singur ac indicator. 

 
 

157. 
Manometru 

indicator 

Manometru care indică valoarea instantanee a unei presiuni care 

înregistrează pe o diagramă variaţia presiunii din conductă într-o 

perioadă de timp. 

158. 
Manometru 

înregistrator 

Manometru care înregistrează pe o diagramă variaţia presiunii 

din conductă într-o perioadă de timp. 

159. Mentenanţă 

Complexul de activităţi efectuat pentru a menţine un sistem de 

conducte în starea corespunzătoare asigurării cerinţelor sale 

funcţionale. Activităţile pot fi de inspectare, supraveghere, în-

cercare, întreţinere, înlocuire, remediere şi reparare. 

160. Nod tehnologic NT 

Ansamblul alcătuit din instalaţii de separare/filtrare gaz, panouri 

de măsurare gaze, panouri de reglare presiune/debit, instalaţii de 

încălzire gaze, robinete de închidere şi elementele aferente 

acestora ce asigură operarea fluxului de gaze în SNT la para-

metrii tehnologici stabiliţi. 

161. Oboseală 
Degradarea unei conducte prin acţiunea solicitărilor mecanice 

variabile în timp, caracterizate prin cicluri sau blocuri de soli-
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citare repetate, cu intensităţi ale tensiunilor mecanice inferi-

oare rezistenţei la rupere a materialului conductei. 

162. Ocolitor 

Tronson de ţeavă prevăzut cu robinete de închidere, care face 

legătura între conducta de intrare şi cea de ieşire a unui contor, a 

unei staţii/post de reglare sau a unui panou de reglare sau de 

măsurare etc., permiţând scoaterea din circuit a elementului 

respectiv de instalaţie şi alimentarea directă a consumatorului. 

163. Odorizare 
Operaţia de a da miros unui gaz combustibil inodor, prin adău-

garea unui odorizant. 

164. Odorizant 

Compus chimic cu miros puternic, folosit pentru a da miros unui 

gaz combustibil inodor, cu scopul de a detecta scăpările acestuia 

dintr-un recipient sau dintr-o conductă. 

165. Opritor 
Piesă care limitează cursa unui organ mobil al unei instalaţii, al 

unui aparat, al unui instrument etc. 

166. Organ de execuţie 

Partea din ansamblul dispozitivului de reglare care declanşează 

efectuarea operaţiei necesare (variaţie de regim, demarare, oprire, 

etc.). 

167. Panou de măsurare 

Ansamblu alcătuit din cupoane de ţeavă având de regulă, 

robinete de închidere la capete, între care se montează un ajutaj 

sau o diafragmă pentru măsurarea debitului de gaz. 

168. 

Panou de reglare a 

presiunii 

Sinonim: Linie de 

reglare 

Ansamblu alcătuit regulator de presiune, cupoane de ţeavă, 

flanşe şi robinete de închidere, care serveşte la reducerea şi 

reglarea presiunii gazelor naturale. 

169. 
Parametrii 

tehnologici 

Presiunea relativă şi debitul volumetric în punctul de predare-

preluare. 

170. Pitting v. Ciupituri 

 
 

 

171. 
Post de reglare gaze 

naturale 

Ansamblu de aparate, armături şi accesorii amplasat într-o 

cabină, firidă etc. sau direct, pe agregate tehnologice, prin care se 

face reducerea şi reglarea presiunii gazelor. 

172. 

Post de reglare- 

măsurare gaze 

naturale 

Ansamblu de aparate, armături şi accesorii amplasat într-o 

cabină, prin care se face reglarea presiunii – de regulă, într-o 

singură treaptă precum şi măsurarea debitelor de gaze. 

173. Presgarnitură 

Garnitură de etanşare a unui organ mobil al unei maşini (de ex. 

tija unui piston), montată astfel încât să permită mişcarea acestui 

organ. 

174. Presiune absolută 
Presiunea, exprimată în bara sau MPaa, determinată adăugând 

presiunea atmosferică la presiunea manometrică. 

175. Presiune de calcul v. Presiune de proiectare 

176. Presiune de operare 
Presiunea gazelor din conductă în condiţii de exploatare 

normală. 

177. Presiunea de probă 
Presiunea la care se realizează proba de presiune a unei conducte, 

pentru a se confirma că aceasta poate fi utilizată în siguranţă. 

178. 
Presiune de 

proiectare 

Presiunea (manometrică) utilizată la calculul tubulaturii şi ele-

mentelor unei conducte pentru funcţionarea lor în condiţii de 

siguranţă. 

179. 
Presiune de 

reparare 

Presiunea în tronsonul de conductă care prezintă o anomalie, 

la momentul când aceasta este reparată. 

180. Presiune Presiunea, exprimată în bar sau MPa, determinată cu manome-
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manometrică trul sau cu un instrument similar, corespunzătoare suprapresi-

unii înregistrate în raport cu presiunea atmosferică. Dacă nu se 

precizează altfel, termenul presiune se referă la presiunea 

manometrică. 

181. 

Presiune maximă 

admisibilă de 

operare 

Presiunea maximă la care poate funcţiona o conductă. Este 

mai mică sau egală cu presiunea de proiectare a conductei. 

182. 

Presiune maximă 

admisibilă de 

probare 

Presiunea maximă a fluidului din interiorul unei conducte la 

efectuarea probei de rezistenţă mecanică a acesteia. 

183. 
Presiune maximă de 

avarie 

Presiunea maximă care se poate atinge într-o conductă pe o 

durată scurtă, limitată de dispozitivele de siguranţă. 

184. 
Presiunea de 

declanşare 

Presiunea de deschidere a unei supape în condiţiile de funcţio-

nare în instalaţie. Aceasta diferă de presiunea de reglare fiind 

influenţată de contrapresiunea la deschidere şi de temperatura 

fluidului de lucru. 

185. 
Presiune de 

descărcare 

Presiune de lucru la care se termină procesul de deschidere al 

supapei. 

186. 
Presiunea de 

deschidere 

Presiunea de lucru la care supapa începe să se deschidă. 

187. Presiune de explozie 
Presiunea gazelor rezultate din descompunerea unui exploziv sau 

din arderea unui combustibil într-un spaţiu închis. 

 

 

188. 
Presiunea de 

închidere 

Presiunea de lucru la care, după o deschidere la cursa de descăr-

care, supapa se închide etanş. 

189. 
Presiune maximă de 

operare 

Presiunea cea mai mare la care o conducta poate funcţiona în 

condiţii de siguranţă, într-un ciclu normal de funcţionare. 

190. 
Presiune la proba 

de etanşeitate 

Presiunea aplicată în cursul probei de etanşeitate a unei 

conducte. 

191. 

Presiune la proba 

de rezistenţă 

mecanică 

Presiunea aplicată în cursul probei de rezistentă mecanică a 

unei conducte. 

192. Presiune înaltă Treaptă de presiune situată peste 6 bar. 

193. Presiune joasă Treaptă de presiune situată sub 0,05 bar. 

194. Presiune medie Treaptă de presiune cuprinsă între 2 şi 6 bar inclusiv. 

195. Presiunea de reglare 

Presiunea de deschidere la temperatura ambiantă şi la funcţionare 

fără contrapresiune la deschidere, prestabilită prin reglare şi mar-

cată pe supapă. 

196. Presiune de rupere 

Presiunea manometrică la care se rupe membrana la temperatura 

de funcţionare. Poate fi specificată ca valoare „minimă“ sau 

„maximă“. 

197. Probă de etanşeitate 

O probă care demonstrează că pe o conductă nu se produc 

pierderi (scurgeri) de fluid transportat, pe baza lipsei unei 

căderi de presiune după o perioadă de timp prescrisă, în care 

conducta a fost presurizată, iar sursa de presiune şi consuma-

torii au fost izolaţi. 

198. Probă de presiune 
O probă prin care se verifică rezistenţa mecanică a unei ţevi 

sau a unei conducte. 

199. Proces 
Ansamblu de activităţi corelate sau în interacţiune, care trans-

formă anumite elemente de intrare în anumite elemente de 
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ieşire. 

200. Protecţie catodică 

Tehnică prin care conductele metalice îngropate sunt protejate 

împotriva deteriorării prin coroziune generală sau locală, 

făcând ca tubulatura conductei să fie catodul unei celule 

electrochimice şi reglând astfel potenţialul electric dintre 

conductă şi mediul în care este amplasată. 

201. Punere în funcţiune 
Activităţi efectuate în vederea începerii operării unei conducte 

în conformitate cu proiectul. 

202. Putere calorifică 

Cantitate de căldură degajată prin arderea unei cantităţi dintr-o 

substanţă combustibilă: 

– putere calorifică superioară în cazul când apa formată în timpul 

arderii se consideră după ardere în stare lichidă; 

– putere calorifică inferioară în cazul când apa formată în timpul 

arderii se consideră după ardere în stare de vapori, consumându-

se pentru aceasta o parte din căldură sub formă de căldură latentă 

de vaporizare. 

 
 

 

203. Racord 

Conducta de legătură între o ramură principală (conductă din 

amonte, conductă de transport, conductă de distribuţie a 

gazelor naturale) şi o staţie de măsurare sau o staţie de reglare, 

măsurare, predare a gazelor naturale, care alimentează un 

sistem de distribuţie, un consumator sau un grup de consu-

matori. 

204. 
Recepţie a lucrărilor 

de mentenanţă 

Componentă a sistemului calităţii, reprezentată de actul prin 

care OST declară că acceptă, preia lucrarea cu sau fără rezerve 

şi că aceasta poate fi dată în folosinţă; prin actul de recepţie se 

certifică faptul că executantul şi-a îndeplinit obligaţiile în 

conformitate cu sarcinile de serviciu sau cu prevederile 

contractului şi ale documentaţiei de realizare a lucrărilor de 

mentenanţă la conductele SNT. 

205. 

Refulator 

(Descărcător de 

presiune) 

Dispozitiv alcătuit, în principal din două robinete montate la un 

ştuţ vertical sudat pe conductă, destinat să permită evacuarea 

gazelor din reţeaua, porţiunea de reţea, instalaţia etc. Respectivă, 

fie direct în atmosferă, fie într-un sistem de captare. 

206. Regim de avarie 

(1) Regim tehnologic caracterizat prin parametrii de funcţionare 

ai sistemului sau subsistemelor de transport şi distribuţie, cu 

valori scăzute sub limita necesară asigurării debitului solicitat.  

(2) Regimul de funcţionare a filtrelor în care unul sau mai mulţi 

parametri de funcţionare înregistrează valori în afara celor 

prescrise sau nominale. 

207. 
Regim de 

funcţionare 

Totalitatea mărimilor care caracterizează funcţionarea, la un 

moment dat, a unui sistem tehnic. 

208. 
Regim normal de 

funcţionare 

Regimul caracterizat de parametrii de funcţionare în limitele 

valorilor nominale admise. 

209. Regulator de lucru 

Un regulator instalat pe o conductă de gaze aflată în exploa-

tare pentru a ţine sub control presiunea gazului livrat consu-

matorului. 

210. 

Regulator de 

presiune cu  

acţionare directă 

Regulator de presiune la care diferenţa între presiunea obţinută în 

aval şi presiunea pe care acesta trebuie să o asigure, este 

suficientă pentru a comanda, prin intermediul unor pârghii, 

modificarea secţiunii orificiului de trecere. 
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211. 

Regulator de 

presiune cu  

acţionare indirectă 

Regulator de presiune la care energia necesară modificării 

secţiunii orificiului de trecere este furnizată de un dispozitiv 

auxiliar. 

212. 
Regulator de 

monitorizare 

Un regulator de presiune instalat în serie cu un alt regulator de 

presiune şi care, în caz de urgenţă, când presiunea depăşeşte o 

valoare setată, preia automat controlul presiunii în aval. 

213. Remediere 

O activitate care transformă într-o entitate acceptabilă un defect 

sau o condiţie inacceptabilă. Remedierea poate include repa-

rarea, reducerea presiunii sau alte acţiuni menite să împiedice 

ca un defect să producă o cedare. 

 
 

214. Reparare 

(1) proces de remediere a unui defect din materialul de bază 
sau îmbinările sudate ale unei conducte;  

(2) acţiune asupra unui produs neconform, pentru a-l face 
acceptabil pentru utilizarea intenţionată (spre deosebire de 
reprelucrare, repararea poate afecta sau schimba părţi ale 

produsului neconform; repararea include şi acţiunile de 
remediere întreprinse asupra unui produs, anterior conform, 
pentru a-l repune în uz). 

215. Reparaţie Rezultatul unui proces de reparare.  

216. 
Reparaţie 

permanentă 

O reparaţie care se prevede să reziste pe întreaga durată de 

viaţă a unei conducte. 

217. 
Reparaţie 

temporară 

O reparaţie efectuată la o conductă în scopul de a restabili 
integritatea acesteia la nivel suficient pentru a putea funcţi-

ona până la o reparaţie permanentă, care este programată şi 
se va realiza într-o perioadă de timp admisă. 

218. 
Repunere în 

funcţiune 

Activităţi necesare pentru a pune în funcţiune o conductă, un 

echipament sau un ansamblu de echipamente, care a fost 
scoasă din funcţiune. 

219. Rezistenţă la filtrare 

Raportul dintre pierderea de presiune prin mediul filtrant (grătar, 

pânză, strat auxiliar etc.,) sau prin materialul reţinut şi viteza de 
filtrare [kgf.h/m

3
 sau alte unităţi de măsură]. 

220. Rezistenţă la uzură 
Rezistenţă superficială a unui material, de regulă faţă de solicitări 

mecanice şi, în special, la frecare. 

221. 
Rezistenţă medie a 

izolaţiei 

Raportul dintre media potenţialelor conductă-sol şi curentul de 
protecţie total care circulă printr-un tronson de conductă metalică 

îngropată. 

222. Risc 
O măsură a pierderii de potenţial, care exprimă atât probabilitatea 
producerii unui incident, cât şi mărimea consecinţelor acestuia. 

223. Robinetărie 

Totalitate a componentelor unui sistem tehnologic care au rolul 
de a influenţa debitul de fluid prin deschiderea-închiderea, 
obturarea parţială a circulaţiei fluidului, divizarea sau amestecul 

acestuia, controlul vizual al circulaţiei fluidului precum şi rolul 
de evitare a suprapresiunii. 

224. Robinet 

Aparat de robinetărie destinat să realizeze deschiderea-închiderea 

circulaţiei fluidului, obturarea sa parţială, divizarea fluidului sau 
amestecului unor fluide. 

225. Robinet de închidere 
Robinet care realizează închiderea/deschiderea circulaţiei flui-

dului în sistem. 

226. Robinet de manevră Robinet de închidere, eventual utilizat şi pentru dozare. 

227. Robinet de reglare Robinet care asigură posibilitatea modificării permanente a 
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debitului vehiculat, cu aportul unei energii exterioare, în scopul 
menţinerii unui parametru de funcţionare în limitele prescrise. 

228. Robinet de reţinere 

Robinet care realizează închiderea circuitului fluidului în sens 
invers la dispariţia accidentală a presiunii din sistem în amonte 
de robinet. 

 

 

229. Robinet de secţionare 
Armătură cu rol de întrerupere a curgerii gazelor, prevăzută 

pentru a permite intervenţii pe conductele de gaze naturale. 

230. Robinet de siguranţă 

Robinet care dublează, în amonte, robinetul de manevră, prin 

care se asigură întreruperea fluxului de gaz, în cazul defectării 

robinetului de manevră. 

231. Robinet de incendiu 

Robinetul, montat în exteriorul clădirii, la intrarea instalaţiei de 

utilizare în clădire, de la care se poate opri în întregime furni-

zarea gazelor naturale în clădirea respectivă, hală industrială, etc. 

232. Scobitură 

Un şanţ alungit sau o cavitate în peretele unei conducte, 

cauzată printr-o îndepărtare mecanica a materialului. Scobitu-

rile reduc grosimea peretelui conductei, au lungimea mult mai 

mare decât lăţimea, sunt caracterizate prin ascuţimea margi-

nilor lor, iar materialul în zona de formare poate fi ecruisat 

prin deformare plastică. Scobiturile pot constitui ameninţări 

importante pentru integritatea unei conducte. 

233. Scurgere 

Pierdere (scăpare) neintenţionată de gaze dintr-o conductă. 

Scurgerilor pot fi cauzate de existenţa unor orificii sau fisuri, 

de pierderea contactului sau strângerii dintre elementele de 

etanşare, deconectarea elementelor conductei sau degradarea 

îmbinărilor dintre acestea etc. 

234. Separator de gaze 

Dispozitiv montat pe conducta de gaz sau ataşat acesteia pentru a 

executa funcţia de separare-colectare a impurităţilor solide sau 

lichide din fluxul de gaz. 

235. Situaţie de avarie 

Situaţie care ar putea să afecteze operarea în condiţii de sigu-

ranţă a unui obiectiv şi/sau sănătatea sau securitatea oamenilor 

sau mediul înconjurător şi care impune realizarea imediată (în 

regim de urgenţă) a unor acţiuni. 

236. 

Situaţie de avarie în 

sistemul naţional de 

transport şi 

distribuţie 

Situaţia în care, datorită avarierii unor instalaţii sau agregate din 

sectorul de extracţie şi transport gaze naturale, reducerii 

importului de gaze naturale sau unor situaţii dificile generate de 

temperaturi deosebit de scăzute, nu se mai pot menţine princi-

palii parametri ai sistemului naţional de transport sau părţi din 

acesta. 

237. Situaţie periculoasă 
Orice situaţie în care o persoană este expusă unui sau unor 

pericole. 

238. Stare normală 
Starea termodinamică definită prin: 

T = 273,15 K şi p = 1,01325 bar. 

239. Stare fizică normală 

Starea unui sistem ai cărui parametri au valori de referinţă 

(temperatura termodinamică T0=273,15 K, presiunea p0=1,01325 

Pa). 

240. Stare standard 
Starea termodinamică definită prin:  

T = 288,15 K şi p = 1,01325 bar. 

241. Staţie 
Amenajare care serveşte funcţionării unei conducte de înaltă 

presiune pentru gaze. 

 



Mentenanţa staţiilor de reglare măsurare, staţiilor de comandă vane şi nodurilor tehnologice 

62 Norme tehnice specifice SNT  

242. 
Staţie de reglare 

măsurare  SRM 

Ansamblu de aparate, conducte, armături şi accesorii, amplasate 
într-o clădire separată sau în aer liber prin care se face reducerea 

şi reglarea presiunii, într-o singură treaptă sau în mai multe 
trepte, măsurarea debitelor de gaz precum şi separarea, filtrarea, 
încălzirea şi odorizarea gazelor naturale. 

243. Supapă de descărcare 

Armătura destinată instalaţiilor sub presiune care fără aportul 

altei energii decât cea a fluidului de lucru se deschide automat şi 
descarcă, într-un circuit secundar, surplusul de fluid din circuitul 
principal al instalaţiei. 

244. Supapă de siguranţă 

Supapă comandată de presiunea exercitată de un resort sau de o 
greutate, şi care deschide un orificiu de comunicare cu exte-
riorul unui vas în care se găsesc gaze sau abur sub presiune, 

când presiunea depăşeşte o anumită valoare. 

245. Supraveghere 

Suma tuturor măsurilor de observare a componentelor SNT 
(controale la distantă, controale la faţa locului) cu scopul de a 

avea justificări importante din punct de vedere al siguranţei 
tehnice referitoare la starea acestuia. 

246. 
Temperatură de lucru 

maximă 

Temperatura maximă admisibilă de lucru la care supapa poate 

funcţiona pe timp nelimitat. 

247. 
Temperatură de lucru 

minimă 

Temperatura minimă admisă de lucru la care supapa poate 

funcţiona pe timp nelimitat. 

248. Tenacitate 
Aptitudinea unui material de absorbi energie şi a se deforma 

plastic înainte de rupere.  

249. 
Traductor de 

 măsurare 

Mijloc de măsurare care converteşte semnalul de intrare într-un 
semnal de ieşire, după o lege determinată. Traductorul constă în 

general dintr-un element sensibil sau un detector; în anumite 
cazuri în componenţa traductorului poate intra şi un adaptor. 

250. Tubulatură 
Reţea de ţevi care comunică între ele şi care sunt montate 

într-un sistem tehnic. 

251. Ulei lubrifiant 

Ulei mineral întrebuinţat ca lubrifiant. Un ulei lubrifiant trebuie 
să adere la suprafeţele pieselor între care este introdus, să aibă o 

anumită viscozitate (care să nu varieze prea mult cu tempera-
tura), să fie cât mai stabil la acţiunea căldurii şi a agenţilor 
chimici, să nu fie corosiv etc. 

252. Verificare 
Confirmarea, prin furnizare de dovezi obiective, a îndeplinirii 
cerinţelor specificate. 

253. Verificare tehnică 

Prin verificare tehnică se înţelege operaţia (sau ansamblul de 

operaţii) ce se execută cu sau fără instrumente de măsurare, în 
vederea stabilirii dacă un sistem tehnic (sau un material) satisfac 
condiţiile cerute, impuse sau necesare funcţionării normale. 

254. Viteză de explozie 
Viteza liniară de propagare a arderii sau a deflagraţiei explozi-
vilor deflagranţi sau lenţi. 

255. Zonă periculoasă 

Zonă în care atmosfera explozivă este prezentă, sau este 

posibil să apară, în cantităţi care să necesite măsuri speciale 
de construcţie, instalare şi utilizare a aparaturii. 
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Principalele abrevieri folosite în cuprinsul normelor tehnice  

privind mentenanţa SRM, SM, SCV, NT şi CT  
 

 

ANRE  Autoritatea Naţionala de Reglementare în domeniul Energiei 

ANRGN 
 

Autoritatea Naţionala de Reglementare în domeniul Gazelor Naturale (până 

în 2007) 

CT  Claviatură tehnologică 

ETT  Exploatare teritorială de transport/tranzit 

GIS  Sistem de informaţii geografice 

GPS  Sistem de poziţionare globală 

ISCIR 
 

Inspecţia de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub presiune şi 

Instalaţiilor pentru Ridicat 

MAOP  Presiunea maximă admisibilă de operare 

MOP  Presiunea maximă de operare 

MM  Modul de mentenanţă 

NT  Nod tehnologic 

OP  Presiunea de operare 

OST  Operator al sistemului de transport 

p  Presiunea de proiectare/de calcul  

SCV  Staţie de control vane 

SM  Staţie de măsurare gaze 

SMC  Sistem de management al calităţii 

SMICM  Sistem de management integrat calitate-mediu 

SNT  Sistem naţional de transport al gazelor naturale 

SRM  Staţie de reglare măsurare gaze 

UR  Utilizator de reţea (de transport al gazelor naturale) 
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Anexa 5 

 

 
AVIZAT,   APROBAT, 

    

 

 

Lista procedurilor pentru realizarea   

activităţilor din cadrul procesului de mentenanţă  

 a SRM, SM, SCV, NT şi CT * 
 

 

NR. 

CRT. 

C
O

D
U

L
 P

R
O

C
E

D
U

R
II

 

DENUMIREA  

PROCEDURII 

P
R

O
P

R
IE

T
A

R
U

L
 

 D
E

  
P

R
O

C
E

S
 

R
E

S
P

O
N

S
A

B
IL

U
L

 

 D
E

 P
R

O
C

E
S

 

EDIŢIA REVIZIA 

1 2 3 4 5 6 7 

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       
 

* Lista procedurilor pentru realizarea activităţilor din cadrul procesului de mentenanţă a SNT se aprobă 

de către directorul Departamentului exploatare al OST. Lista trebuie să corespundă prevederilor 

procedurii PG 01 – Controlul Documentelor Sistemului de Management Integrat Calitate-Mediu în 
vigoare la OST. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Anexa 6  

 

 

 

Fişa  tehnică a  SRM/SM/SCV/NT/CT,  cod ………………………… 
 

A. Date generale      

      

Denumire  

  

Producător 

  

Coordonate 

geografice   

Amplasare   Data punere în funcţiune   Lat   

Localitate       Long   

Judeţ   Furnizor gaze   Alt   

Exploatare teritorială   Distribuitor gaze       

Sector           

Sistem tehnologic   Teren       

Tip SRM   Suprafaţă (mp)       

Grad SRM   Proprietar       

      

 

Schema tehnologică a SRM/SM/SCV/NT/CT 
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Mijloace fixe componente     

Nr. crt. Denumire  An P.F Nr. inventar Valoare inventar Proprietar 

1 Clădire S.R.M.         

2 Clădire operator         

3 Clădire centrala termică         

4 Centrala termică         

5 Instalaţie tehnologică SRM         

6 Racord alimentare gaz         

7 Copertina metalică         

8 Reţele termice         

9 Reţea alimentare apa         

10 Reţea canalizare         

11 Alei şi trotuare         

12 Platforme betonate         

13 Instalaţie paratrăznet         

14 Împrejmuire         

15 Reţele electrice         

16 Reţea T.C.         

17 Drum acces         

18          

 

B. Date tehnice/tehnologice     

      

Racordare la SNT   Presiuni   Debite   

La conductă   Presiune nominală (bar)   Debit maxim iarna   

La tronson conductă   Presiune intrare max (bar)   Debit minim iarna   

Prin racord   Presiune intrare min (bar)   Debit maxim vara   

Diametrul (mm)   Presiune ieşire max (bar)   Debit minim vara   

Lungime   Presiune ieşire min (bar)       
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C. Echipamente componente     

Separare- filtrare      

Separare      

Tip separator 

Presiune 

nominală (bar) Volum (l) Număr   

          

          

          

      

Filtrare      

Tip filtru 

Presiune 

nominală (bar) Diametrul nominal (mm) Număr filtre Număr linie  

           

           

           

 

Încălzire       

Tip încălzitor Nr. buc.      

         

         

         

       

Reglare       

Treaptă Linia Tip regulator Diam. nominal (mm) Pres. Nom. (bar) P1(bar) P2(bar) 
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Măsurare       

Direcţia de ieşire Linia de măsurare 
Tip echipament 

măsurare 
Diametru (mm) Debit vara (mc/h) 

Debit iarna 

(mc/h) 

Corector 

(tip) 

              

              

              

       

              

              

       

Echipamente de siguranţă      

Supape de siguranţă       

Tip Număr buc. Di (mm) De (mm) Pn (bar) Pd (bar) Locaţie 

              

              

              

              

 

       

Dispozitive de blocare      

Tip Numar buc. Dn (mm) Pn (bar) P bloc. min (bar) P bloc. max (bar) Locaţie 
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Ocolitor principal       

 

Diametrul 

(mm)      

 Filtrare      

 Tip filtru 

Presiune 

nominală (bar) 

Diametrul 

nominal (mm)    

          

          

 Reglare      

 

Tip 

regulator 

Diametrul 

nominal (mm) 

Presiune 

nominală (bar) P1(bar) P2(bar)  

            

            

 Reglare manuală cu robinet     

 Tip robinet 

Mod 

acţionare     

       

       

       

 Măsurare      

 

Tip echipament 

măsurare 

Diametru 

(mm) 

Debit vara 

(mc/h) 

Debit iarna 

(mc/h) Corector (tip)  
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Robinete       

Tip robinet Cod robinet Producător Diam. nominal (mm) Pres. Nom. (bar) Acţionare Comandă distanţă 

              

              

              

       

       

              

   

Instalaţie odorizare      

Tipul instalaţiei Locaţia Volum odorizant Debit 

 Intrare Ieşire   

     

     

     

     

     

     

     

Documentaţie     

Carte tehnică     

Scheme tehnologice       

Alte documente (Imagini foto, video)     

 

Persoana care gestionează Fişa (nume, prenume, funcţie): 



 

Anexa 7 

 

 

Prescripţii privind protecţia mediului  

la efectuarea lucrărilor de mentenanţă  

la SRM, SM, SCV, NT şi CT  
 

 

La efectuarea lucrărilor de mentenanţă se vor respecta cu stricteţe prevederile legale 

privind protecţia şi prezervarea mediului înconjurător. Se vor  avea în vedere următoarele 

cerinţe principale: 

a) La efectuarea lucrărilor de mentenanţă care prevăd montarea sau demontarea unor 

tronsoane sau segmente de tubulatură, izolarea anticorozivă a tubulaturii, montarea, demontarea 

sau repararea robinetelor şi dispozitivelor/aparatelor de măsură siguranţă şi reglare, curăţirea la 

interior sau probarea separatoarelor, filtrelor, conductelor etc. este necesar ca: 

 deşeurile rezultate să fie colectate şi transportate de executantul lucrării; 

 deşeurile de orice fel să nu fie aruncate, incinerate, depozitate pe sol şi/sau îngropa-

te; deşeurile să fie depozitate separat pe categorii (hârtie; ambalaje din polietilenă, metale etc.) 

în recipiente sau containere destinate colectării acestora; 

 să fie instruit personalul privind impactul lucrărilor realizate asupra mediului. 

b) Să se menţină în stare de funcţionare dispozitivele şi mijloacele de protecţie primară 

şi secundară împotriva zgomotului care au fost prevăzute în proiectul instalaţiei şi să se 

efectueze măsurători periodice de zgomot atunci când instalaţia funcţionează la debit maxim.  

O sinteză a metodelor de reducere a zgomotului este prezentată în tabelul A7.1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Mentenanţa staţiilor de reglare măsurare, staţiilor de comandă vane şi nodurilor tehnologice 

72 Norme tehnice specifice SNT  

 

Tabel A7.1. Metode de reducere a zgomotelor de detentă şi de curgere într-un SRM 

Scopul urmărit Elementul asupra 

căruia se acţionează 

Denumirea metodei Reducerea 

maximă a 

zgomotului 

Măsuri primare de 

protecţie 

La regulatorul de 

presiune 

Detenta în mai multe trepte 

30 dB Împărţirea jetului 

Limitarea locală a detentei 

În aval de regulator 
Instalarea unui amortizor de 

zgomot prin strangulare 
20 dB 

La conductă 

Limitarea vitezei de curgere 12 dB 

Evitarea elementelor de 

discontinuitate la curgerea 

gazelor 

10 dB 

Măsuri secundare 

La sistemul de 

conducte 

Încapsularea regulatorului şi a 

altor componente 
30 dB 

Utilizarea unei piese conice 5 dB 

Montarea unui amortizor de 

zgomot prin absorbţie 
20 dB 

Utilizarea conductelor cu pereţi 

groşi 
3 dB 

Introducerea conductei într-o 

manta 
30 dB 

Reducerea transmiterii 

sunetului prin medii solide 
 

La clădire 

Utilizarea de pereţi şi uşi cu 

strat de izolaţiei sonoră 
50 dB 

Montarea de amortizoare de 

zgomot la gurile de aerisire şi 

de evacuare 

40 dB 

În vecinătatea 

instalaţiei 

Plantări exterioare  

Ecranarea prin ziduri sau valuri 

de pământ 
20 dB 

Protecţie 

personalului 

Dopuri de protecţie a auzului 20 dB 

Căşti de protecţie a auzului 30 dB 
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Anexa 8 

 

Jurnalul evenimentelor  
 

Cartea tehnică a SRM/SM/SCV/NT/CT  ........................................Codul .................................... 

Denumirea staţiei..................................................... Codul.......................................................... 

Exploatarea teritorială ..................................... Sectorul de exploatare ..................................... 

N
r.

 c
rt

. 

D
a

ta
 e

v
en

im
en

tu
lu

i 

C
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g
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a
 e

v
en

im
en

tu
lu

i 

Prezentarea evenimentului şi a 

efectelor sale asupra staţiei 

(SRM/SM, SCV/NT cu trimiteri la 

actele din documentaţia din Cartea 

tehnică 

N
u

m
el

e 
şi

 p
re

n
u

m
el

e,
 f

u
n

cţ
ia
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S
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R
es

p
o

n
sa
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u
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i 

cu
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a
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n

ic
ă

 a
 s

ta
ţi

ei
 

0 1 2 3 4 5 

      

      

      

      

      

      

      

      

      
 

Indicaţii de completare a Jurnalului evenimentelor 

 

 Evenimentele care se înscriu în jurnal se codifică de preferinţă cu următoarele litere în 

coloana 2 – Categoria evenimentului: 
 

MC – Verificările periodice din cadrul supravegherii/monitorizării curente SRM/SM/SCV/NT/CT; 

US – Verificările şi măsurile speciale de supraveghere sau monitorizare; 

SG – Depistarea cu aparatură adecvată a scăpărilor de gaze; 

EA – Evaluarea gravităţii anomaliilor constate înainte de producerea de incidente; 

EI – Expertizarea unor incidente survenite la SRM/SM/SCV/NT/CT; 

RP1 – Efectuarea unor reparaţii de gradul I, prevăzute în programul anual de mentenanţă; 

RP2 – Efectuarea unor reparaţii de gradul II, sau efectuarea unor lucrări de modernizare a 

SRM/SM/SCV/NT/CT; 

IU – Intervenţii cu lucrări de mentenanţă în regim de urgenţă pentru rezolvarea unor incidente sau 

remedierii unor degradări evidenţiate cu ocazia supravegherii/monitorizării; 

EE – Producerea unor evenimente excepţionale (cutremur, inundaţii, incendii, explozii, ploi torenţiale, 

căderi masive de zăpadă, prăbuşiri sau alunecări de teren etc.); 

RT – Efectuarea reviziilor/verificărilor privind starea tehnică a SRM/SM/SCV/NT/CT şi a elementelor 

aferente acestuia; 

CT – Rezultatele controlului privind modul de întocmire şi păstrare a Cărţii tehnice a staţiei. 

Evenimentele consemnate în jurnal şi care îşi au corespondent în acte cuprinse în documentele din Cartea tehnică se 

prevăd cu trimiteri la documentele respective, menţionând natura şi datele de identificare ale acestora. 
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Anexa 9  

 

Definirea şi clasificarea pericolelor/factorilor  

 care pot afecta/influenţa integritatea  

SRM, SM, SCV, NT şi CT aparţinând SNT* 
 

Clasa Categoria Tipul Denumirea 

A. Factori 
dependenţi 

de timp 

1 a Coroziune exterioară 

2 a Coroziune interioară 

3  Fenomene de uzare 

 a 
uzarea unor componente ale armăturilor, regulatoarelor de 
presiune, contoarelor etc. 

 b decalibrarea diafragmelor,turbinelor, pistoanelor rotative 

 c alte deteriorări produse de uzare 

4  Fenomene de colmatare 

 a colmatarea filtrelor 

 b 
depuneri pe elementele deprimogene, elementele turbinelor şi 
pistoanelor rotative 

 c decalibrarea elementelor deprimogene 

5  Fenomene de îmbătrânire a materialelor 

 a degradarea componentelor aparatelor/instalaţiilor electrice  

 b degradarea izolaţiilor electrice 

 c degradarea garniturilor de etanşare  

 d alte fenomene de degradare a materialelor 

6 a Alte tipuri de deteriorări cu caracter evolutiv 

B. Factori 

stabili 
(intrinseci) 

1  Defecte de fabricare  

 a 
defecte ale îmbinărilor sudate ale ţevilor, sau asamblărilor 
demontabile 

 b defecte de fabricare a armăturilor, aparatelor, echipamentelor 

 c defecte ale sistemelor mecanice ale echipamentelor 

 d defecte ale sistemelor electrice ale echipamentelor 

2  Defecte de construcţie (montare/sudare) 

 a defecte privind realizarea îmbinărilor sudate 

 b defecte de montare a echipamentelor,armăturilor  

 c defecte de montare a sistemelor de măsură  

 d defecte de montare a elementelor de protecţie si siguranţa 

 e defecte ale filetelor/îmbinărilor cu mufe sau manşoane  

3  Defecte ale echipamentelor componente 

 a defecte ale îmbinărilor demontabile 

 b defecte la elementele componente ale robinetelor/vanelor  

 c 
defecte la carcasele/sistemele de etanşare ale unor elemente 
montate în instalaţie 

 d defecte ale sistemelor de reglare a presiunii 

 e defecte ale supapelor de siguranţă 

 f defecte ale componentelor instalaţiilor de măsurare gaze 

 g 
defecte ale dispozitivelor de blocare la suprapresiune sau la 
subpresiune 

 h defecte ale elementelor instalaţiilor de încălzire gaze 

 i defecte ale elementelor instalaţiilor de odorizare 

 j defecte ale componentelor instalaţiilor electrice şi antiex 

 k alte tipuri de defecte ale echipamentelor 

C. Factori 

independenţi 
de timp 

1  Deteriorare mecanică/deteriorare produsă de o terţă parte 

 a 
deteriorare cauzată de prima, secunda sau terţa parte (cu 
cedare instantanee sau imediată) 
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  b fisurarea tubulaturii conductelor tehnologice 

 c fisurarea corpului robinetelor/armăturilor/vanelor 

 d blocări accidentale ale echipamentelor componente  

 e deteriorare prin vandalism/intervenţie ilicită 

2 a Procedură de operare incorectă 

3  Forţe exterioare sau legate de intemperii 

 a vreme rece/cu temperaturi scăzute 

 b trăsnete 

 c ploi torenţiale sau inundaţii 

 d mişcări seismice/cutremure 
 

*Orice pericol/factor se poate identifica cu ajutorul unui cod alfanumeric care cuprinde litera clasei, 

cifra categoriei şi (eventual) tipul; de exemplu, B.3.f identifică pericolul unui defect generat de un factor 

stabil (clasa B), reprezentat de o deteriorare a echipamentelor (categoria 3), prin defectarea unei 
componente a instalaţiei de măsurare gaze (tipul f).  
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Anexa 10 

 

 

Raportul reviziei tehnice/reparaţiei 
Nr. ………………/………………  

 

 

1. Elemente de identificare  

Exploatarea Teritorială .................................. Sectorul de Exploatare....................................... 

Denumire instalaţie  ....................................... Tip (cod).............................................................. 

Amplasare: Localitate ....................................  Judeţ .................................................................. 

Proprietarul instalaţiei .......................................Data punerii în funcţiune: ............................... 

Lucrările de mentenanţă sunt executate de: 

 □ echipa Sectorului de exploatare, Ordin de lucru nr.................din data ....................... 

 □ echipa specializată/mixtă a OST, Ordin de lucru nr.................din data ...................... 

 □ prestator extern............................... Convenţia SSM nr..............din data..................... 

 

2. Parametrii de funcţionare ai instalaţiei  la punerea în funcţiune 

Debit nominal Q, Nmc/h Presiune la intrare – P1, bar Presiune la ieşire – P2, bar 

…………………………. …………………………… 

Treapta I Treapta II 

L1 L2 L3 L1 L2 L3 

      
 

Presiune de închidere max. pentru regulator Pi, 
bar 

Presiune de blocare max. pentru regulator Pb1, 

bar 
Treapta I Treapta II 

L1 L2 L3 L1 L2 L3 Linia L1 Linia L2 Linia L3 

      
Pmax Pmin Pmax Pmin Pmax Pmin 

      

Presiune de blocare a dispozitivelor Pb2, bar Presiune de declanşare a supapelor Pd, bar 

Linia L1 Linia L2 Linia L3 Treapta I Treapta II 

Pmax Pmin Pmax Pmax Pmin Pmax L1 L2 L3 L1 L2 L3 

            

 

3. Parametrii de funcţionare ai instalaţiei la începerea reviziei/reparaţiei 

Data începerii reviziei …………………………; Linie în funcţiune, ………………………… 

Index contor……………………………....…….; Presiune corector, bara …….........…………. 

Debit Q, 

Nmc/h 

Presiune la 
intrare – P1, 

bar 

Presiune la ieşire – P2, bar Căderea de presiune pe 

filtre, P, bar Treapta I Treapta II 

  
L1 L2 L3 L1 L2 L3 L1 L2 L3 

         

Presiune de închidere max. pentru regulator Pi, 

bar Presiune de blocare max. pentru regulator Pb1, bar 

Treapta I Treapta II 

L1 L2 L3 L1 L2 L3 Linia L1 Linia L2 Linia L3 

      
Pmax Pmin Pmax Pmin Pmax Pmin 
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Presiune de blocare a dispozitivelor Pb2, bar Presiune de declanşare a supapelor Pd, bar 

Linia L1 Linia L2 Linia L3 Treapta I Treapta II 

Pmax Pmin Pmax Pmax Pmin Pmax L1 L2 L3 L1 L2 L3 

            

4. Echipamentele şi instrumentele de examinare din dotarea echipei 
Denumirea echipamentului sau 

instrumentului 

Caracteristici, 

clasă de precizie 

Scopul utilizării în cursul 

inspecţiei 

   

   

   

5. Activităţi desfăşurate 

5.1. Verificarea etanşeităţii cu emulsie 

Elementul verificat 

Presiunea 

la 

verificare, 

bar 

Numele persoanelor Constatări* 

Care 

efectuează 

verificarea 

Care asistă etanş neetanş 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

5.2. Alte activităţi de revizie/reparaţie* 

Modulul de mentenanţă 

MM 

Componenta MM la care 

se intervine 

Tipul 

activităţii Descrierea activităţii realizate  

Rt RP 

MM1 
Instalaţia de 

filtrare/separare 

    

    

    

    

    

MM2 

Instalaţia de reglare 
a presiunii/debitului 

gazelor 

    

    

    

MM3 

Instalaţiile de 

măsurare a 

parametrilor şi 

calităţii gazelor 

    

    

    

MM4 
Dispozitivele de 

protecţie şi siguranţă 

    

    

    

MM5 

Instalaţia pentru 

încălzirea gazelor 

 

    

    

    

MM6 

Aparatura electrică 

şi neelectrică pentru 

atmosfere potenţial 

explozive 
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MM7 
Instalaţia de 

odorizare 

    

    

    

MM8 

Robinetele din 

instalaţiile 

tehnologice 

    

    

    

MM9 

Conductele 

tehnologice şi 

conductele de 

ocolire 

    

    

    

*În cazul în care cu ocazia activităţilor de revizie se depistează anomalii în funcţionarea unor componente, acestea 

se evaluează şi se acţionează după caz: reparare/reglare imediată sau planificarea unor lucrări de mentenanţă mai 

complexe realizate eventual în regim de urgenţă. 

 

6. Rezultatele reviziei tehnice/reparaţiei 

□  Revizia tehnică/reparaţia s-a realizat in conformitate cu cerinţele cuprinse în 

Normele tehnice privind mentenanţa instalaţiilor tehnologice ale SNT, instrucţiunile şi 

legislaţia în vigoare. 

□  Următoarele anomalii nu s-au înlăturat cu ocazia reviziei tehnice/reparaţiei: 

Componenta/instalaţia Anomalia constatată* 

Decizia privind rezolvarea** 

în regim de 

urgenţă 

La 

revizia/reparaţia 

planificată 

următoare 

Data 

rezolvării 

     

     

     

     

     

*În cazul existenţei unor astfel de anomalii, şeful echipei procedează la evaluarea acestora şi informează pe cale 

ierarhică.  

**Decizia se ia de şeful de sector care informează la rândul său pe cale ierarhică. 

7. Parametrii de funcţionare reglaţi cu ocazia reviziei tehnice/reparaţiei 

Data terminării reviziei/reparaţiei …………………………; Linie în funcţiune, …...………… 

Index contor………………………....………….; Presiune corector, bara …….........…………. 

Debit Q, 

Nmc/h 

Presiune la 
intrare – P1, 

bar 

Presiune la ieşire – P2, bar Căderea de presiune pe 

filtre, P, bar Treapta I Treapta II 

  
L1 L2 L3 L1 L2 L3 L1 L2 L3 

         
 

Presiune de închidere max. pentru regulator Pi, 
bar 

Presiune de blocare max. pentru regulator Pb1, 

bar 
Treapta I Treapta II 

L1 L2 L3 L1 L2 L3 Linia L1 Linia L2 Linia L3 

      
Pmax Pmin Pmax Pmin Pmax Pmin 

      

 

Presiune de blocare a dispozitivelor Pb2, bar Presiune de declanşare a supapelor Pd, bar 

Linia L1 Linia L2 Linia L3 Treapta I Treapta II 

Pmax Pmin Pmax Pmax Pmin Pmax L1 L2 L3 L1 L2 L3 
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Semnăturile membrilor echipei care au efectuat/supravegheat activităţile 

Numele şi prenumele Funcţia 
Responsabilitatea în 

cadrul echipei 
Semnătura 

    
    

    
    
    

8. Aprecieri privind recepţionarea lucrărilor executate de terţi 

□ Revizia tehnică/reparaţia s-a realizat în conformitate cu cerinţele cuprinse în 

Normele tehnice privind mentenanţa instalaţiilor tehnologice ale SNT, instrucţiunile şi 

legislaţia în vigoare. 

□– S-au constatat următoarele neconformităţi: 

Modulul de 

mentenanţă 
Componenta Neconformitatea 

Termen de 

soluţionare 

    

    

    

    

Semnături 

Reprezentantul prestatorului,                                                     Reprezentantul Exploatării Teritoriale 

........................................................                                    ........................................................... 

 
Data.................................................. 

9. Certificarea rezultatelor reviziei tehnice/reparaţiei 

În urma verificărilor efectuate conform raportului reviziei tehnice/reparaţiei 

Nr………/………….. se certifică faptul că instalaţia tehnologică a SRM/SM/SCV/NT/CT 

corespunde* cerinţelor de funcţionare cuprinse în Normele tehnice privind mentenanţa SRM, 

SM, SCV, NT şi CT, instrucţiunile şi legislaţia în vigoare. 

*Certificarea se face după rezolvarea anomaliilor consemnate la punctul 7 din raport în categoria „regim 

de urgenţă“ şi soluţionarea neconformităţilor consemnate la punctul 8. 

 

Şef/adj. Şef Sector exploatare 

…………………………………… 

 
Data…………………………… 
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 Anexa 11  

 

 Clasificarea şi codificarea anomaliilor  

 (imperfecţiunilor şi/sau defectelor) componentelor   

SRM/SM/SCV/NT/CT  
 

1. Clasificarea folosind criteriul cauzei care a determinat apariţia anomaliei * 
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*Clasele, categoriile şi tipurile de anomalii sunt corelate cu clasificarea din Anexa 9 a pericolelor 

factorilor care pot afecta/influenţa integritatea SRM/SM, SCV şi NT aparţinând SNT. 

2. Clasificarea folosind criteriul configuraţiei, dimensiunilor, naturii  

şi localizării anomaliei 

 

3. Clasificarea folosind criteriul efectelor anomaliei asupra etanşeităţii conductei 
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4. Codificarea alfanumerică a anomaliilor 

Codul alfanumeric al unei anomalii este alcătuit din zone, fiecare zonă este alcătuită din 

unul sau mai multe câmpuri, iar fiecare câmp are unul sau două semne sau cifre. 

Zonele unui cod sunt delimitate prin cratimă, iar câmpurile aceleiaşi zone sunt deli-

mitate prin puncte. 

Zonele codului se definesc astfel: 

 ZONA 1 se utilizează pentru definirea cauzei anomaliei şi are trei câmpuri cu 

câte o literă: primul câmp indică clasa anomaliei, al doilea câmp – categoria anomaliei, iar al 

treilea câmp – tipul anomaliei; 

 ZONA 2 se utilizează pentru definirea configuraţiei, dimensiunilor, naturii şi 

localizării anomaliei şi are două câmpuri cu câte două litere: primul câmp indică configuraţia şi 

natura anomaliei, iar al doilea câmp – amplasarea anomaliei; 

 ZONA 3 se utilizează pentru a defini efectul anomaliei asupra etanşeităţii instala-

ţiilor şi are un singur câmp cu două litere. 

Modul de marcare a câmpurilor codului anomaliei ţinând seama de clasificările anoma-

liilor este următorul: 
 

Zona 1 Zona 2 Zona 3 

Câmpul 1 Câmpul 2 Câmpul 3 Câmpul 1 Câmpul 2 Câmpul 1 

A 1 a IN TC ET 

B 2 b SC IS SG 

C 3 c ZS   

 4 d CP 

5 e SN 

6 f FC 

 g IF 

  h IR   

  i IM   

   DR   

   DS   

   IO   

   OC   

   AD   
  

Exemple: 

 Creşterea pierderii de presiune pe instalaţia de filtrare are codul: 

codul alfanumeric: A.5.a – IF. TC – ET 

În funcţie de scopul codificării anomaliilor, se poate folosi codul cu toate zonele şi 

câmpurile sau un cod simplificat, cu numai o parte (specificată) de zone şi câmpuri.  
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Anexa 12  

 

 

Metodele recomandate pentru detectarea existenţei   

sau apariţiei diferitelor categorii şi tipuri  

de imperfecţiuni şi/sau defecte şi  

prevenirea incidentelor la componentele SNT 

 

 

Metoda de detectare a anomaliilor 
şi de prevenire a incidentelor 

Clasa, categoria şi tipul anomaliei  
A B C 

1 2 3 1 2 3 1 2 3 

a a a a b a b c d a b c d a b c a a b c d 

Patrulare terestră                      

Inspecţie vizuală/mecanică                      

Sistem de telefon de avertizare                      

Audit de conformitate                      

Specificaţii de proiectare                      

Specificaţii de material                      

Verificare în cursul fabricării                      

Verificare în cursul transportului                      

Verificare în cursul construirii                      

Probă de presiune înainte de exploatare                      

Educare public                      

Proceduri operare şi mentenanţă                      

Instruire operatori                      

Creştere frecvenţă marcaje                      

Monitorizare deformaţii                      

Protejare exterioară                      

Bandă avertizoare                      

Creştere grosime de perete                      

Curăţire interioară                      

Măsuri de control al scăpărilor de gaze                      

Măsurarea deformaţiilor                      

Reducere solicitări exterioare                      

Instalare înregistratoare de temperatură                      

Reabilitare                      

Reparare izolaţie anticorosivă                      

Reducere umiditate gaze transportate                      

*Clasele, categoriile şi tipurile de imperfecţiuni şi/sau defecte sunt codificate în conformitate cu 

precizările din Anexa 11. 
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Anexa 13 

 

  

Lista de programare la revizie tehnică a SRM, SM, SCV, NT şi CT 

aparţinând  

Sectorului de exploatare ............................................................... 

din cadrul exploatării teritoriale ................................................... 
 

 

Denumire/cod Amplasare 

Prescripţii 

de verificare 

şi 

întreţinere* 

Data celui (celei) mai recent(e)  
Programarea 

reviziei 

tehnice 
revizii 

tehnice 
incident 

lucrări de 

mentenanţă 

1 2 3 4 5 6 7 

Staţii prevăzute cu personal de exploatare permanent 

       

       

       

       

       

       

       

       

       

Staţii fără personal de exploatare permanent 

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

*Codul procedurii conform listei din Anexa 5 sau numele/codul documentului producătorului în care 

sunt înscrise prescriptiile de întreţinere a componentei respective. 
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Anexa 14  

 
 

Criteriile de apreciere a gravităţii incidentelor produse  

la SRM/SM, SCV şi NT aparţinând SNT 
 

 

1. Gravitatea incidentelor produse în staţiile de reglare măsurare – SRM, staţiile de 

comandă vane – SCV şi nodurile tehnologice – NT aparţinând SNT se apreciază în funcţie de 

amploarea scăpărilor de gaze care se produc. 

2. Incidentele produse în SRM/SM, SCV şi NT din sistemul de transport a gazelor 

naturale se pot încadra în trei grade de gravitate: 

2.1. GRADUL 1 

Definiţie: Incidentul de Gradul 1 este cel pentru care nivelul scăpărilor de gaze deter-

mină un risc ridicat de producere a unor evenimente care pot afecta integritatea şi sănătatea 

persoanelor aflate în zonă şi impune luarea imediată de măsuri pentru repararea defectelor care 

au determinat scăpările şi pentru limitarea riscului. 

Criterii de acţiune: Incidentele de Gradul 1 impun intervenţii în regim de urgenţă şi 

acţiuni care să asigure menţinerea la un nivel acceptabil a riscului de producere a unor 

evenimente periculoase. Măsurile care trebuie luate constau în aplicarea prevederilor Planului 

de urgenţă, evacuarea persoanelor din zonă şi blocarea accesului în zona incidentului, devierea 

traficului, eliminarea din zonă a tuturor surselor de aprindere, ventilarea zonei, oprirea 

transportului gazelor prin conductă, alertarea serviciilor de intervenţii în situaţii de urgenţă 

(pompieri, salvare, poliţie). 

Exemple de incidente: 1) orice incident care în opinia personalului OST reprezintă un 

risc ridicat de producere a unor evenimente periculoase; 2) orice incident care a determina 

scăpări de gaze care s-au aprins; 3) orice incident cu scăpări de gaze care au migrat în interiorul 

sau în subsolul unor clădiri sau într-un tunel; 4) orice incident care a determinat o acumulare de 

gaze într-un spaţiu închis ce depăşeşte 80% din limita inferioară de explozie; 5) orice incident 

ale cărui scăpări de gaze se pot auzii, mirosi sau simţi şi care s-au produs într-o zonă în care 

poate fi afectată integritatea sau sănătatea oamenilor. 

2.2. GRADUL 2  

Definiţie: Incidentul de Gradul 2 este cel pentru care nivelul scăpărilor de gaze este 

nepericulos în momentul depistării, dar care justifică programarea lucrărilor de mentenanţă 

pentru repararea defectelor care au determinat scăpările, astfel încât să nu existe pericolul 

producerii viitoare a unor evenimente periculoase. 

Criterii de acţiune: Existenţa incidentelor de Gradul 2 se comunică şefului de sector în 

ziua în care au fost descoperite, iar în cazul în care nu se pot rezolva prin acţiuni de întreţinere 

curentă se planifică lucrări de mentenanţă în următoarele 5…30 de zile. La stabilirea urgenţei 

reparaţiilor impuse de rezolvarea unor incidente de acest grad se ţine seama de cantitatea de 

gaze care scapă, posibilitatea migrării gazelor, de apropierea zonei incidentului de clădiri sau 

alte incinte tehnologice, de tipul solului din zonă, existenţa pavajelor sau trotuarelor între clădiri 

din perete în perete şi de posibilităţile de ventilare a zonei.  

 Exemple de incidente: 1) orice incident care a determinat o acumulare de gaze într-un 

spaţiu închis cuprinsă între 20% şi 80% din limita inferioară de explozie; 2) orice incident la o 

componentă la care nivelul tensiunilor circumferenţiale în peretele tubulaturii/învelişului 

depăşeşte 30% din limita de curgere Rt0,5 şi care nu a fost calificat ca incident de Gradul 1; 3) 

orice incident care în opinia personalului OST are o amploare suficientă pentru a impune 

programarea unei intervenţii cu lucrări de mentenanţă.  

2.3. GRADUL 3  
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Definiţie: Incidentul de Gradul 3 este cel pentru care nivelul scăpărilor de gaze este 

nepericulos în momentul depistării şi care se apreciază că rămâne nepericulos până la viitoarea 

revizie tehnică programată. 

Criterii de acţiune: Incidentele de Gradul 3 impun reevaluarea la următoarea revizie 

tehnică programată la instalaţia pe care s-au produs. Pe baza reevaluării periodice se 

programează eventualele lucrări de mentenanţă.  

Exemple de incidente: 1) orice incident care a  determinat o acumulare de gaze într-un 

spaţiu închis sub 20% din limita inferioară de explozie; 2) orice incident care a determinat 

scăpări de gaze în sol, intr-o zonă fără trotuare sau pavaje şi unde este improbabilă migrarea 

gazelor în clădiri. 



Mentenanţa staţiilor de reglare măsurare, staţiilor de comandă vane şi nodurilor tehnologice 

Norme tehnice specifice SNT 87 

Anexa 15 

 

AVIZAT,         APROBAT, 

  

 

Fişa de expertizare şi rezolvare a anomaliei/incidentului  
 

Numărul fişei ............................................ Data întocmirii ....................................................... 

Exploatarea teritorială .................................. Sectorul de exploatare ....................................... 
 

 

1. Date tehnice privind SRM/SM/SCV/NT/CT şi instalaţia pe care s-a produs incidentul 

1.1. Date privind localizarea incidentului 

Denumirea SRM/SM/SCV/NT/CT:  

Codul (din autorizaţia de funcţionare):  
Amplasarea:  
Tipul instalaţiei tehnologice   
Denumirea instalaţiei la care se constată incidentul:  
Codul componentei pe care se află incidentul:  
Codul unic:  
Anul punerii în funcţiune a componentei  
Locul producerii incidentului:  
Data şi ora la care s-a depistat incidentul:  
Entitatea sau persoana care a depistat incidentul:  

1.2. Elemente grafice privind localizarea incidentului 
 

(Loc de inserare a harţii, schemei sau fotografiilor de localizare a incidentului) 

 
 

 

 

 

 
 

1.3. Caracteristicile tehnice ale componentei  
 

Tipul componentei la care s-a produs incidentul
 1)

  
Dimensiunile caracteristice (Dn, Pn)  
Presiunea maximă de operare, MPa  
Tipul şi dimensiunile racordării la tubulatură 

2)
  

Parametri funcţionali
 3)

  
Tipodimensiunea şuruburilor/prezoanelor   
Tipul acţionării (unde este cazul)  
Tipul ţevilor tubulaturii pe care se află elementul  
Diametrul exterior al tubulaturii De, mm  
Grosimea de perete a tubulaturii (nominală) tn, mm  
Marca oţelului din care sunt realizate ţevile  

1) robinet/vană, regulator presiune, supapă de siguranţă, contor de gaze, filtru etc.; 2) sudură, flanşe filet; 3) în 

funcţie de tipul elementului 
 

2. Date tehnice privind incidentul 

2.1. Informaţii privind natura şi caracterul incidentului  
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Caracterul incidentului
1)

  
Poziţia neetanşeităţii sau orificiului de scăpare a gazelor   
Dimensiunile orificiului de scăpare a gazelor  
Aprinderea scăpărilor de gaze (da/nu)  
Explozia scăpărilor de gaze (da/nu)  
Numărul persoanelor decedate în accident  
Numărul persoanelor rănite în accident  
Numărul persoanelor evacuate din zona accidentului  
Numărul persoanelor spitalizate şi durata spitalizării  

1) fisurare, perforare, rupere, neetanşeitate etc. 

2.2. Elemente grafice privind incidentul 
 

(Loc de inserare a  fotografiilor, schiţelor şi/sau altor materiale grafice privind incidentul) 

 

 

 

 

 

 

 

2.3. Cauze ale incidentului 
 

Denumirea 

defectului 

Definirea cauzelor care au generat defectul 
1)

 Codul 

defectului Clasa defectului Categoria defectului Tipul defectului 

     

     

     

1) în conformitate cu clasificarea din Anexa 11 

2.4. Alte informaţii relevante privind incidentul 

 

 

 

 

3. Date privind rezolvarea incidentului 

3.1. Informaţii privind tehnologiile folosite la lucrările de mentenanţă  
 

Denumirea procedeului tehnologic de reparare  
Procedura de lucru folosită la reparare  
Modul de efectuare a reparaţiei 

1)
   

Echipa care a efectuat repararea (număr, componenţă)  
Modul de verificare a calităţii reparaţiei  
Durata efectuării reparaţiei, ore  
Tipul acoperirii de protecţie aplicată în zona reparaţiei  
Aprecierea durabilităţii reparaţiei 

2)
   

Performanţele tehnice ale tronsonului reparat 
3)

  
1) cu oprirea funcţionării conductei/cu conducta sub presiune; prin sudare/fără sudare; 2) permanentă/provizorie 

– termenul de garantare a reparaţiei; 3) presiunea maximă de operare nemodificată/diminuarea presiunii maxime 

de operare la nivelul ________ 
 

3.2. Elemente grafice privind reparaţia 
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(Loc de inserare a fotografiilor, schiţelor şi/sau altor materiale grafice privind modul de reparare a 

conductei) 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Date privind consecinţele incidentului 
 

Volumul scăpărilor de gaze cauzate de incident, m
3
  

Costul scăpărilor de gaze cauzate de incident, lei  

Costul lucrărilor de mentenanţă, lei  

Cheltuieli de deces, spitalizare, ecologizare, despăgubiri,lei  

Alte tipuri de cheltuieli determinate de incident, lei  

Aprecierea gravităţii incidentului  

 

5. Date privind intocmirea fişei şi raportare a incidentului 
 

Data completării Fişei  

Numărul şi codul incidentului în baza de date a OST  

Numele, prenumele şi funcţia persoanei care a întocmit Fişa  

Semnătura persoanei care a întocmit Fişa   

 

Indicaţii privind întocmirea Fişei de expertizare şi rezolvare a incidentului  

 
Fişa de expertizare trebuie completată şi utilizată ţinând seama de următoarele recomandări: 

 Fişa se completează numai pentru evenimentele generate de cedarea componentelor 

SRM/SM, SCV şi NT care îndeplinesc caracteristicile unui incident, aşa cum sunt ele definite în 

prezentele Normele tehnice privind mentenanţa SRM/SM , SCV şi NT. Fişa nu trebuie privită ca un 

formular ci, mai degrabă, ca un model de structurare a unui raport de expertizare a unui incident, toate 

elementele (rubricile) trebuind completate (chiar dacă se vor face menţiuni de tipul: valoare 
necunoscută, material neprecizat, lipsa documentaţiei etc.). Ca urmare, extinderea rubricilor sau 

capitolelor nu este limitată, fiecare rubrică sau capitol trebuind să cuprindă toate informaţiile relevante 

culese cu ocazia evaluării incidentului (se recomandă, mai ales, ca spaţiile destinate elementelor grafice 
să fie generos dimensionate şi raţional utilizate, imaginile reprezentând cel mai potrivit suport pentru 

informaţiile privind natura incidentelor, defectele care le-au generat, consecinţele acestora, soluţiile de 

mentenanţă aplicate, starea tehnică a componentelor după rezolvarea incidentelor etc.).  
 Fişa se completează de către personalul desemnat să realizeze această activitate în cadrul 

exploatări teritoriale. Ca urmare, numărul Fişei trebuie să fie dat la nivelul fiecărei exploatări teritoriale, 

unde trebuie să se asigure şi gestionarea şi păstrarea acesteia şi trebuie structurat în formă de cod 

numeric cu structura net.nfet.naf, net fiind codul numeric al exploatării teritoriale (1 – Arad; 2 – Bacău; 3 – 
Brăila; 4 – Braşov; 5 – Bucureşti; 6 – Cluj; 7 – Constanţa; 8 – Craiova; 9 – Mediaş), – nfet numărul de 

ordine al Fişei în dosarul de evidenţă al exploatării teritoriale, iar naf – anul în care a fost completată 

Fişa; de exemplu, Fişa de expertizare nr. 4.27.2008 este realizată pentru un incident produs la un 
SRM/SM, SCV, NT din aria de competenţă a exploatării teritoriale Braşov  (net = 4), are numărul de 

ordine 27 (nfet = 27) şi este întocmită în anul 2008 (naf = 2008). 

 Fişa completată la nivelul exploatării teritoriale în raza căreia s-a produs un incident este 

transmisă (în format electronic) la ET al OST, care preia din Fişă informaţiile care se stochează în baza 
de date, completează rubrica Numărul şi codul accidentului în baza de date TRANSGAZ şi returnează 

Fişa la exploatarea teritorială de la care a primit-o, care gestionează şi păstrează, ca documente ale 

Cărţilor tehnice Fişele privind toate incidentele produse în aria sa de competenţă şi responsabilitate.  
 Numărul şi codul unui incident în baza de date a OST este structurat astfel: naT / net.nfet.naf , 

naT fiind numărul de ordine al accidentului în baza de date la nivelul ET al OST, iar net.nfet.naf – codul 
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numeric al Fişei (cu semnificaţiile precizate anterior ale componentelor); de exemplu, accidentul tehnic 

având numărul şi codul 87 / 4.27.2008 este înregistrat cu numărul de ordine 87 (naT  = 87) în baza de 
date a OST, pe baza Fişei nr. 4.27.2008, realizată pentru un incident produs la un SRM/SM, SCV, NT 

din aria de competenţă a exploatării teritoriale Braşov (net = 4), cu numărul de ordine 27  

(nfet = 27) şi întocmită în anul 2008 (naf = 2008). 
Personalul, de la nivelul ET al OST şi de la nivelul exploatărilor teritoriale, cu responsabilităţi 

privind gestionarea bazei de date şi a Fişelor trebuie să verifice anual dacă informaţiile din toate Fişele 

completate în anul respectiv au fost incluse în baza de date la nivelul OST şi să elaboreze un raport de 
sinteză privind incidentele înregistrate, frecvenţa producerii acestora, consecinţele lor tehnice şi 

economice şi eficienţa intervenţiilor de mentenanţă efectuate. 
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Anexa 16  

 

 

Conţinutul şi programarea activităţilor de  

Supraveghere – Întreţinere (SI), Revizii tehnice (Rt)  

şi Reparaţii (RP) a componentelor  

SRM, SM, SCV, NT şi CT din cadrul SNT 
 

 

NOTĂ: Semnificaţia coloanelor în care se indică prin semnul  periodicitatea activi-

tăţilor este următoarea:  

Z – Zilnic sau cu ocazia inspecţiilor de supraveghere; 

S – Săptămânal; 

L – La numărul de Luni specificat sub semn;  

A – La numărul de Ani specificat sub semn; 

D – Conform altor Documente sau legislaţie în vigoare; 

N – In caz de Necesitate, ca urmare a rezultatelor verificărilor tehnice; 

* – Precizări suplimentare. 

 

1. Instalaţiile de filtrare şi separare (MM1) 

Nr. 

crt. 
Descrierea activităţii 

T
ip

u
l 

a
ct

iv
it

ă
ţi

i 
Periodicitatea activităţii 

Z S L A D N 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. 
Verificarea stării legăturilor, a conductelor şi a stării de an-

samblu a separatorului; 

SI       2. Verificarea căderilor de presiune pe separator; 

3. Verificarea absenţei emanaţiilor de gaze la componentele 

instalaţiei de separare;  

4. Refularea impurităţilor acumulate în separator; SI       

5. Verificarea funcţionării corecte a componentelor evacuării 

pneumatice: regulatorul de nivel interfaţă lichide, regulatorul 

de presiune, robinetul de evacuare automată, indicatorul de 

nivel, manometrul diferenţial, presostatele etc.; 

SI       

6. Verificarea etanşeităţii armăturilor, racordurilor, îmbinărilor 

separatorului şi eliminarea eventualelor scăpări de gaze; 
SI   

 

1 
   

7. Verificarea etanşeităţii şi al aspectului exterior al recipi-

entelor sub presiune din instalaţia de separare/filtrare; 

8. Verificarea depunerii de impurităţi în secţiunile de trecere a 

gazelor; 
RP1    

  

1 
  

9. Demontarea conductelor şi racordurilor, înlocuirea garnitu-

rilor, strângerea tuturor îmbinărilor separatorului; 

10. Înlocuirea conductelor/robinetului de evacuare automată/ 

indicatoarelor de nivel, manometrului de pe separator; 
RP1       

11. Verificarea stadiului de corodare a separatoarelor subterane, 

curăţarea mecanică şi evacuarea depunerilor;  
RP2    

 

5 
  

12. Verificarea la interior a recipientelor sub presiune a căror 

construcţie permite această verificare; 
Rt     

*
  

13. Încercarea la presiune a recipientelor sub presiune verificate 

la interior; 
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Nr. 

crt. 
Descrierea activităţii 

T
ip

u
l 

a
ct

iv
it

ă
ţi

i 

Periodicitatea activităţii 

Z S L A D N 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

14. Încercarea la presiune a recipientelor sub presiune care nu 

pot fi verificate la interior; 

*Periodicitate reglementată prin prescripţiile ISCIR PT C1…12 

15. Înlocuirea armăturilor, a racordurilor filtrului separatorului, 

indicatorului de nivel; 

RP2       16. Înlocuirea recipientului separator şi a racordurilor; 

17. Înlocuirea filtrului montat în separator (dacă există); 

18. 
Verificarea absenţei emanaţiilor de gaze la componentele 

instalaţiei de filtrare; 

SI 

 

 

 
     

19. Verificarea căderilor de presiune pe filtru; 

20. Refularea impurităţilor acumulate în filtrele prevăzute cu 

dispozitive de purjare montate la partea inferioară; 

21. Verificarea sistemului de evacuare a lichidelor; 

22. Verificarea etanşeităţii armăturilor, racordurilor, îmbinărilor 

instalaţiei de filtrare şi eliminarea eventualelor scăpări de 

gaze; 

SI   
 

1 
   

23. Demontarea şi verificarea elementelor componente, curăţa-

rea interioară a filtrelor; 

*Ori de câte ori se constată o cădere de presiune mai mare de 

0,5 bar 

Rt   
 

3 
  

*
 

24. Demontarea şi verificarea regulatorului pneumatic de nivel, 

înlocuirea garniturilor degradate şi refacerea legăturilor; 
   

 

3 
   

25. Verificarea manometrelor diferenţiale; 

Rt 

 
  

 

3 
  

*
 

26. Verificarea depunerii de impurităţi în secţiunile de trecere a 

gazelor; 

27. Curăţarea sau înlocuirea cartuşului filtrant; 

28. Demontarea şi eventual înlocuirea elementelor componente 

uzate sau corodate, repararea/înlocuirea elementelor de 

legătură; 

RP1   
 

3 
   

29. Refacerea protecţiei anticorosive prin vopsirea suprafeţelor 

expuse acţiunii mediului.  
RP1    

 

2 
  

 

 

2. Instalaţia de reglare a presiunii/debitului gazelor (MM2) 

Nr. 

crt. 
Descrierea activităţii 

T
ip

u
l 

a
ct

iv
it

ă
ţi

i 

Periodicitatea activităţii 

Z S L A D N 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. 
Verificarea absenţei scăpărilor de gaze şi funcţionării regu-

latoarelor după zgomotul sau vibraţiile produse; 
SI 

 

 
     

2. 
Verificarea funcţionării aparatelor de măsură şi control 

(manometre traductoare presiune, temperatură, debit), ele-
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Nr. 

crt. 
Descrierea activităţii 

T
ip

u
l 

a
ct

iv
it

ă
ţi

i 

Periodicitatea activităţii 

Z S L A D N 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

mentelor de comandă etc.  

3. 
Verificarea parametrilor de funcţionare a regulatoarelor şi 

a preciziei de reglare  
SI   

 

1 
   

4. 

Demontarea conductei de impuls comandă servomotor 

pneumatic (conectată în aval), demontarea conexiunilor 

pilot, verificarea legăturilor de racordare, curăţarea prin 

suflare a conductelor; 
Rt / 

RP1 
  

 

6  
   

5. 
Înlocuirea sau recondiţionarea elementelor de legătură 

uzate sau deteriorate 

6. Demontarea parţială sau completă a regulatorului de 

presiune (şi a servoregulatorului unde este cazul) şi exa-

minarea funcţionalităţii şi a stării de uzură a compo-

nentelor: 

– verificarea funcţionalităţii sistemului de reglare cu arc şi 

înlocuirea eventual a elementelor deteriorate 

– verificarea stării membranei şi a talerelor, recondiţi-

onarea sau înlocuirea componentelor, dacă este cazul. 

NOTĂ: – Demontarea parţială sau completa se face cu respec-

tarea documentaţiei tehnice a echipamentului respectiv; 

            – Când este cazul, regulatorul demontat din instalaţie se 

trimite la unitatea specializată care efectuează lucrările de 

reparaţii. 
Rt / 

RP1 
  

 

6 
   

7. Curăţarea suprafeţelor interioare şi a pieselor compo-

nente, lubrifierea elementelor cu mişcare relativă şi a 

filetelor, asamblarea regulatorului. 

NOTĂ: După lucrările de reparaţii, regulatoarele se supun 

probelor prevăzute în caietul de sarcini din documentaţia teh-

nică a produsului privind funcţionarea corectă şi etanşarea la 

închidere. 

8. Verificarea stării garniturilor şi inelelor de etanşare ale 

componentelor filtrului, verificarea stării elementelor de 

filtrare, curăţarea/înlocuirea cartuşului filtrant; 

9. Montarea regulatorului, refacerea conexiunilor pilot, 

verificarea şi refacerea etanşeităţii; 

10. Înlocuire elemente componente uzate (arcuri, membrane, 

tije, scaune etc.);  

RP2   

 
 

3 
  

11. Înlocuirea elementelor de legătură uzate;  

12. Înlocuirea regulatorului;  RP2       

13. Refacerea protecţiei anticorosive prin vopsirea supra-

feţelor expuse acţiunii mediului. 
RP1    

 

2 
  

 

3. Instalaţiile de măsurare a parametrilor şi calităţii gazelor (MM3) 

Nr. 

crt. 
Descrierea activităţii 

T
ip

u
l 

a
ct

iv
it

ă
ţi

i 

Periodicitatea activităţii 

Z S L A D N 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. Controlul vizual al tuturor componentelor panourilor de 

măsurare propriu-zise şi a ţevilor de legătură şi verifi-

carea funcţionării acestora; 

NOTĂ: În cazul înregistratoarelor mecanice cu diagrama circu-
lară de presiune statică, diferenţială şi temperatură se va executa 
şi: verificarea punctului de zero, înlocuirea diagramelor, comple-

tarea cernelii din rezervoare, verificarea peniţelor etc. SI  

 

    
2. Verificarea integrităţii sigiliilor, urmărirea zgomotului şi 

a vibraţilor produse în timpul funcţionării, înlocuirea 

bateriilor la aparatele la care a apărut mesajul „Alarmă 
baterie“; înlocuirea bateriilor se face conform prescrip-

ţiilor din cartea tehnică a aparatului respectiv; 

3. Verificarea absenţei emanaţiilor de gaze;  

4. Purjarea conductelor de impuls şi a camerelor de presi-

une diferenţială conform instrucţiunilor din documentaţia 

tehnică sau procedurilor specifice;  
SI 

   

1 
   

5. Verificarea şi reglarea (dacă este cazul) a jocurilor din 

articulaţiile pârghiilor înregistratoarelor mecanice, unge-
rea articulaţiilor conform instrucţiunilor din documen-

taţia tehnică sau procedurilor specifice;  

SI 

  

 

1 

   

6. Verificarea funcţionării corecte cu ajutorul unui calibra-

tor portabil a înregistratorului montat în instalaţie; 

Verificarea indicaţiei corecte a înregistratorului de tem-

peratură; 

NOTĂ: În cazul în care aparatul verificat nu funcţionează 

corect, iar defecţiunea nu poate fi înlăturată printr-un reglaj 
simplu, acesta se înlocuieşte cu un alt aparat din stocul de 
rezervă şi se trimite la reparat, calibrat şi etalonat metrologic 
conform legislaţiei în vigoare. 

7. Verificarea etanşeităţii cu apă şi săpun a conductelor de 

impuls; 

8. Demontarea elementelor deprimogene, curăţarea şi veri-

ficarea traseului amonte, a camerelor inelare, a prizelor 

de presiune, a robinetelor de secţionare, a conductelor de 

impuls, montarea elementului deprimogen cu dimensi-

unile corespunzătoare sezonului care începe (rece/cald) 

folosind garnituri de etanşare noi; 

*Activităţi ce se realizează obligatoriu la începutul fiecărui 
sezon (septembrie/martie), sau cu ocazia reviziilor tehnice pla-
nificate; în acest caz se montează aceleaşi elementele depri-
mogene dacă corespund, sau se înlocuiesc cu altele corespun-

zătoare verificate metrologic 

Rt   
 

6* 
   

9. Verificarea integrităţii carcaselor traductoarelor şi co-

rectorului PTZ, a cablurilor de legătură electrice, veri-

ficarea şi curăţarea contactelor mufelor pereche pentru 

transmiterea semnalelor între contor şi corector; 

10. Verificarea închiderii şi etanşeităţii robinetelor de izolare 

a conductelor de impuls şi eventual înlocuirea lor; 

11. Ungerea şi completarea nivelului din rezervor conform 

specificaţiilor din cartea tehnică în cazul contoarelor cu 
turbină prevăzute cu sistem exterior de ungere; 

*Termen valabil pentru cazul în care gazul are un conţinut 

ridicat de praf; pentru gazul cu conţinut redus de praf, termenul 
poate fi 1 luna sau 6 luni. 

SI  


* 
    

12. Completarea uleiului din baie la contoarele cu pistoane 

rotative, astfel încât nivelul să nu scadă sub valoarea 

minimă; 
SI       

13. Demontarea contorului din instalaţie şi curăţarea roto-

rului turbinei/suprafeţelor pistoanelor rotative, verifica-

rea stării lagărelor etc.; în cazul când se constată existen-

ţa unor componente deteriorate, echipamentul se trimite 

RP1   

 

3; 

6* 

 

* 
 

 

** 
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Nr. 

crt. 
Descrierea activităţii 

T
ip

u
l 

a
ct

iv
it

ă
ţi

i 

Periodicitatea activităţii 

Z S L A D N 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

la unitatea specializată pentru recondiţionarea/înlocuirea 

componentelor defecte, verificarea metrologică, calibra-

rea şi etalonarea conform legislaţiei în vigoare; 

Curăţarea filtrelor din amonte; 

Purjarea conductelor din amonte şi aval; 

Montarea contorului în instalaţie şi executarea probelor 

de etanşeitate; 

*Termenul se stabileşte (3 luni, 6 luni sau 1 an) în funcţie de 

puritatea gazului şi de prescripţiile din cartea tehnică a echipa-
mentului; 
**Când se constată apariţia unor zgomote neobişnuite, blocaje 
etc. ale contorului; echipamentul se demontează şi se trimite la 

unitatea specializată pentru repararea, calibrarea şi etalonarea 
acestuia. 

 

Nr. 

crt. 
Descrierea activităţii 

T
ip

u
l 

a
ct

iv
it

ă
ţi

i 
Periodicitatea activităţii 

Z S L A D N 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

14. Demontarea capacelor verificarea (şi eventual refacerea) 
conexiunilor electrice ale senzorilor de presiune şi tem-
peratură, curăţarea orificiilor prizelor de presiune ale 
traductoarelor; 

Rt     
 

* 
 

15. Verificarea corespondenţei între indicaţiile indexului me-
canic al contorului şi indexul corectorului de volum; 

16. Verificarea corespondenţei între indicaţiile senzorilor şi 
indicaţiile aparatelor mecanice; 

17. Demontarea filtrului conic, curăţarea şi refacerea etan-
şării; 

*Activităţile 3.14…3.17 se execută la termenele prevăzute de 
normele metrologice în vigoare. 

18. Repararea sau eventual înlocuirea filtrului conic şi a 
sitelor; 

RP1    
 

1 
  

19. Recalibrarea elementelor de măsură şi compensatoarelor 
de volum;    

20. Înlocuirea elementelor uzate, deteriorate, a elementelor 
de legătură improprii etc.; RP2        

21. Înlocuirea contoarelor; 

22. Refacerea protecţiei anticorosive prin vopsirea supra-
feţelor expuse  acţiunii mediului.  

RP1    
 

2 
  

4. Elementele de protecţie şi siguranţă (MM4) 

Nr. 

crt. 
Descrierea activităţii 

T
ip

u
l 

a
ct

iv
it

ă
ţi

i 

Periodicitatea activităţii 

Z S L A D N 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. Verificarea etanşeităţii supapelor de siguranţă; 
SI       

2. Verificarea sigiliului şi a marcării; 

3. Refularea eventualelor depuneri de pe scaunul supapelor 
prin acţionarea manetei de ridicare a ventilului de pe 
scaun şi verificarea închiderii la sfarşitul operaţiei (cobo-
rarea manetei); 

SI   


1 
   

4. Verificarea funcţionării fără blocare a supapei de sigu-
ranţă, refacerea reglării la valorile prescrise de funcţi-
onare, degresarea şi ungerea şurubului de reglare; 

* Lucrările se realizează de personal autorizat. 
Rt   



3* 
   

5. Verificarea funcţionării sistemului de blocare la supra-

presiune şi subpresiune, verificarea inelelor de etanşare 

ale sistemului;  

*Lucrările se realizează de  personal autorizat. 

6. Verificarea stării legăturilor fixe de racordare a conductei, 
recondiţionarea sau înlocuirea celor deteriorate/uzate,  
demontarea conductelor de impuls gaz comandă servo-
motor pneumatic (unde este cazul), curăţarea prin suflare, 
verificarea etanşeităţii şi înlocuirea conductei în cazul 
prezenţei fisurilor; 

*Lucrările se realizează de personal autorizat. 

Rt    
 

1* 
  

7. Demontarea parţială sau totală a supapei de siguranţă cu 
respectarea instrucţiunilor de lucru privitoare la montarea 
şi demontarea elementelor de protecţie şi siguranţă, 
recondiţionarea/înlocuirea componentelor defecte sau 
uzate, verificarea paramerilor tehnologici de funcţionare, 
resigilarea supapei după revizie; 

*Lucrările se realizează de personal autorizat.  
**Verificarea tehnică a supapelor de siguranţă se realizează cu 
ocazia reviziei instalaţiei sau cand se constată anomalii de 
funcţionare. 

RP1    
 

3* 
 

 

** 

8. Demontarea dispozitivului de protecţie şi sigurantă, ve-
rificarea şi recondiţionarea sau înlocuirea componentelor 
deteriorate; 

*Lucrările se realizează de personal autorizat. 

RP1    
 

2* 
  

9. Refacerea protecţiei anticorosive prin vopsirea supra-
feţelor expuse acţiunii mediului; 

RP1    
 

2 
  

10. Înlocuirea supapei de siguranţă/dispozitivului de blocare; 

**Termenul la care se face înlocuirea trebuie să fie în concor-
danţă şi cu prescripţiile producătorului. 

RP2      


** 

 

5. Instalaţia pentru încălzirea gazelor (MM5) 

Nr. 

crt. 
Descrierea activităţii 

T
ip

u
l 

a
ct

iv
it

ă
ţi

i 

Periodicitatea activităţii 

Z S L A D N 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. Verificarea vizuală a funcţionării echipamentelor termice; 

SI 
 

* 
     

2. 
Verificarea funcţionării alarmelor detectoarelor de gaze 

(semnalizare);  

3. 
Verificarea vizuală a conductelor şi armăturilor din reţeaua 

termică pentru identificarea eventualelor scurgeri; 

4. 

Verificarea funcţionării elementului de încălzire pilot 

respectiv a cablurilor termice, verificarea conexiunilor, 

racordurilor şi protecţiilor instalaţiilor pilot şi cablurilor 

termice; 
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Nr. 

crt. 
Descrierea activităţii 

T
ip

u
l 

a
ct

iv
it

ă
ţi

i 

Periodicitatea activităţii 

Z S L A D N 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

5. 
Verificarea etanşeităţii racordurilor instalaţiei pilot; 

*În perioada de funcţionare. 

6. 

Manevrarea armăturilor de pe conductele de agent termic 
pentru evitarea blocării acestora datorită depunerilor;  

*În perioada de funcţionare. 

SI  
 
* 

    

7. 
Remedierea defecţiunilor constatate la componentele 
instalaţiei pilot, arzătoare şi/sau înlocuirea de suban-
samble; 

RP1   
 
6 

   

8. 

Verificarea agregatelor termice tip centrale, schimbătoare 
de căldură (prin activitatea de service şi întreţinere 
contractată cu firme autorizate), curăţarea arzătorului, 
evacuarea apei şi verificarea stării fiecărui subansamblu, 
curăţarea focarului, curăţarea schimbătoarelor de căldură 
de impurităţi şi depuneri de calcar, verificarea şi cură-
ţarea canalelor şi coşurilor de fum ale cazanelor, verifi-
carea tuturor cablurilor de alimentare cu energie 
electrică, verificarea setărilor şi funcţionării elementelor 
de automatizare, pornirea cazanelor şi probe funcţionale; 

*Conform prevederilor contractului de servicii, la 2 ani se face 
reautorizarea  funcţionării.  

    
 
1* 

  

9. 
Verificarea şi repararea elementelor componente ale 
liniei de alimentare cu gaze combustibile; 

Rt / 

RP1 
   

 
1 

  

10. 
Verificarea manevrabilităţii armăturilor din reţeaua ter-
mică, schimbarea garniturilor şi recondiţionarea supra-
feţelor de etanşare dacă este cazul; 

11. Refacerea izolaţiei termice unde este cazul; RP2       

12. 

Încercarea la presiune a recipientelor sub presiune din 
componenţa instalaţiei de încălzire gaze; 

*Periodicitate reglementată prin prescripţiile ISCIR PT C1…12 

     
 
* 

 

13. 
Refacerea protecţiei anticorosive prin vopsirea supra-
feţelor expuse acţiunii mediului. 

RP1    
 
2 

  

6. Echipamentele/aparatura electrică şi neelectrică pentru atmosfere potenţial explozive (MM6) 

Nr. 

crt. 
Descrierea activităţii 

T
ip

u
l 

a
ct

iv
it

ă
ţi

i 

Periodicitatea activităţii 

Z S L A D N 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. 

Verificarea marcării şi semnalizării identificate în urma 

zonării Ex corespunzătoare a zonelor cu potenţial pericol 

de explozie stabilite conform HG nr. 752/2004 şi a nor-

mativului NEx 01-06 /2007; 

SI 

 
  

 

1 
   

2. Inspecţia echipamentelor şi aparatelor pre-

văzute în clasa de protectie „i-intrinsecă“ 

conform Documentului privind protecţia 

împotriva exploziei/Documentaţiei de ates-

tare întocmite pentru fiecare obiectv S.N.T. 

Sumar (V) SI  *     

3. Riguros (R) Rt   
* 

3;6 
   

4. Detaliat (D) RP1    
* 

3 
  

5. Inspecţia echipamentelor şi aparatelor pre- Sumar (V) SI  *     
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Nr. 

crt. 
Descrierea activităţii 

T
ip

u
l 

a
ct

iv
it

ă
ţi

i 

Periodicitatea activităţii 

Z S L A D N 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

6. 
văzute în clasa de protecţie „d-antidefla-

grantă“ conform Documentului privind pro-

tecţia împotriva exploziei/Documentatiei de 

atestare întocmite pentru fiecare obiectiv 

S.N.T. 

Riguros (R) Rt   
* 

3;6 
   

7. Detaliat (D) RP1    
* 

3 
  

8. Inspecţia echipamentelor şi aparatelor pre-

văzute în clasa de protecţie „e-siguranţă 

marită“ conform Documentului privind 

protecţia împotriva exploziei/Documenta-

ţiei de atestare întocmite pentru fiecare 

obiectiv S.N.T. 

Sumar (V) SI  *     

9. Riguros (R) Rt   
* 

3;6 
   

10. Detaliat (D) RP1    
* 

3 
  

11. Inspecţia echipamentelor şi dispozitivelor 

neelectrice pentru atmosfere potenţial ex-

plozive conform Documentului privind 

protecţia împotriva exploziei/Documenta-

ţiei de atestare întocmite pentru fiecare 

obiectiv S.N.T. 

Sumar (V) SI  *     

12. Riguros (R) Rt   
* 

3;6 
   

13. Detaliat (D) RP1    
* 

3 
  

*Se vor studia şi aplica prevederile documentului Documentul privind protectia impotriva exploziei realizat în baza H.G. 
nr.1058/08.09.2006 care include şi  Documentaţia de atestare elaborată cu respectarea normativului NEx 01-06/2007. 
Documentele tehnice sunt elaborate pentru fiecare obiectiv S.N.T supus riscului la explozie iar periodicitatea inspecţiilor 
este adoptată în concordanţă cu aceste documente. 

 

7. Instalaţia de odorizare (MM7) 

Nr. 

crt. 
Descrierea activităţii 

T
ip

u
l 

a
ct

iv
it

ă
ţi

i 

Periodicitatea activităţii 

Z S L A D N 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. 

Verificarea etanşeităţii, a nivelului de odorizant, aspec-

tului exterior al instalaţiei de odorizare, etanşeităţii supa-

pelor de siguranţă montate pe odorizator; 
SI       

2. 

Verificarea funcţionării corecte a aparaturii de măsură şi 

control (manometre, ventile electromagnetice, indicatoa-

re de nivel, manometre diferenţiale); 

3. 

Verificarea şi curăţarea recipientului  şi a sticlei de nivel, 

înlocuirea fitilului (dacă este cazul);  

*Cu ocazia încărcării cu odorizant 

SI    
 

1* 
   

4. 
Verificarea absenţei emanaţiilor de gaze la garniturile de 

etanşare, eliminarea acestora dacă există; 

5. 

Verificarea nivelului lichidului hidraulic din rezervorul 

pompei de dozare (unde este cazul) şi menţinerea aces-

tuia în limitele indicate; 

6. 
Verificarea neblocării în funcţionare a supapelor de 

siguranţă din instalaţia de odorizare; 

7. 
Verificarea preciziei manometrelor prin comparaţie cu 

manometre etalon; 
   

 

3 
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Nr. 

crt. 
Descrierea activităţii 

T
ip

u
l 

a
ct

iv
it

ă
ţi

i 

Periodicitatea activităţii 

Z S L A D N 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

8. 
Verificarea şi curăţarea/înlocuirea filtrelor din instalaţia 

de odorizare; 

9. 

Demontarea şi verificarea componentelor supapelor de 

siguranţă, recondiţionarea sau înlocuirea pieselor de-

fecte şi readucerea supapei în stare normală de funcţi-

onare; 

RP1/ 

RP2 
   

 

1 
  

10. 
Verificarea, recondiţionarea, calibrarea şi etalonarea 

metrologică a manometrelor;  

11. 

Demontarea, curăţarea, recondiţionarea pieselor defecte, 

ungerea şi montarea pompei manuale de vid (unde este 

cazul); 

12. 
Verificarea completă a instalaţiei de odorizare prin in-

jecţie de către producător; 

13. 
Spălarea pompei dozatoare şi a conductei de alimentare 

a injectorului; RP2       

14. Înlocuirea  cărbunelui activ din filtrele cu cărbune; 

15. 

Spălare la interior şi exterior a vasului de lucru, înlo-

cuirea garniturilor degradate, reasamblarea lui şi verifi-

carea etanşeităţii; 
RP2    

 

1 
  

16. 

Încercarea la presiune a recipientelor sub presiune din 

componenţa instalaţiei de odorizare 

*Periodicitate reglementată prin prescripţiile ISCIR PT 

C1…12 

Rt     
 

* 
 

17. 
Refacerea protecţiei anticorosive prin vopsirea supra-

feţelor expuse  acţiunii mediului. 
RP1    

 

2 
  

 

  

 

 

8. Robinetele/vanele/armăturile din instalaţiile tehnologice (MM8) 

Nr. 

crt. 
Descrierea   activităţii 

T
ip

u
l 

a
ct

iv
it

ă
ţi

i 

Periodicitatea activităţii 

Z S L A D N 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. Verificarea absenţei scăpărilor de gaze;  

SI 

 
      

2. 
Verificarea vizuală a integrităţii corpului şi componen-

telor sistemului de acţionare; 

3. 

Verificarea integrităţii componentelor sistemelor de îm-

piedicare a operării neautorizate sau ilicite a robinetelor şi 
armăturilor; 

4. 
Depistarea eventualelor scăpări de gaze la garniturile de 

etanşare şi eliminarea acestora; 
SI   

 

1 
   

5. 
Verificarea manevrabilităţii robinetelor şi armăturilor, 

dacă această operaţie este permisă şi nu stânjeneşte conti-
Rt    

 

1* 
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Nr. 

crt. 
Descrierea   activităţii 

T
ip

u
l 

a
ct

iv
it

ă
ţi

i 

Periodicitatea activităţii 

Z S L A D N 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

nuitatea transportului gazelor naturale; 

* La începutul sezonului rece 

6. 

Verificarea închiderii etanşe a robinetelor şi armăturilor 

prin închiderea totală a acestora, dacă manevrele efectuate 

nu generează situaţii periculoase şi nu periclitează conti-
nuitatea transportului gazelor naturale; 

Rt    
 

3 
  

7. 

Demontarea robinetelor/vanelor/armăturilor din instalaţie, 

înlocuirea lor şi transportul acestora la unitatea speciali-

zată pentru reparaţii; 
      

 

 

8. 
Refacerea protecţiei anticorosive prin vopsirea suprafe-

ţelor expuse acţiunii mediului.  
RP1    

 

2 
  

 

9. Tubulatura conductelor tehnologice şi a conductelor ocolitoare (MM9) 

Nr. 

crt. 
Descrierea  activităţii 

T
ip

u
l 

a
ct

iv
it

ă
ţi

i 

Periodicitatea activităţii 

Z S L A D N 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. Depistarea eventualelor scăpări de gaze; SI       

2. 

Supravegherea evoluţiei unor lucrări executate de terţi în 

zona de siguranţă a conductelor tehnologice şi a ocoli-

toarelor; 

* În perioada efectuării lucrărilor 

SI 
 

* 
     

3. 

Supravegherea evoluţiei şi consecinţelor alunecărilor de 
teren, inundaţiilor şi/sau modificărilor de traseu ale 

cursurilor de apă în zona de siguranţă a conductelor 

tehnologice şi a ocolitoarelor; 

* Până la stabilizarea zonei de siguranţă a conductelor. 

SI 
 

* 
     

4. 

Depistarea consecinţelor cutremurelor asupra conductelor 

tehnologice şi a ocolitoarelor; 

* La maxim 24 de ore de la producere. 

SI 
 

* 
     

5. 

Verificarea stării şi aşezării corecte pe reazeme a tubula-

turii conductelor tehnologice şi ocolitoarelor amplasate 

suprateran; 
Rt   

 

6 
   

6. 

Verificarea rezistenţei de izolaţie a îmbinărilor electro-

izolante; 

* Ori de câte ori se intervine asupra acestor îmbinări. 

Rt   
 

6 
  

 

* 

7. 
Refacerea protecţiei anticorosive prin vopsirea suprafe-

ţelor expuse acţiunii mediului. 
RP1    

 

2 
  

 
Notă: Activitatea de supraveghere întreţinere (SI) pentru SRM,SM,SCV,NT,CT se va desfăşura conform art. 

4.2.2. diferenţiat pentru obiectivele cu supraveghere permanente, respectiv fără supraveghere. 
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Anexa 17 

 

AVIZAT,          APROBAT, 

 
Programul tehnologic de execuţie a lucrării de mentenanţă 

 

Numărul programului ......................... Data întocmirii ..................................... 
Numărul proiectului de tehnologie .......................... Proiectant ................................................. 

 

1. Date iniţiale folosite la proiectarea tehnologiei 

1.1. Date privind localizarea lucrării de mentenanţă 

Denumire SRM/SM/SCV/NT/CT:............................... Tip (cod) .................................. 

Amplasare: Localitate...................................... Judeţ .................................................. 

Proprietarul instalaţiei ................................................................................................ 

Exploatarea Teritorială................................................................................................ 

Sectorul de Exploatare................................................................................................. 

1.2. Descrierea conţinutului şi volumului  lucrării: ................................................................ 
....................................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................... ................

..........................................................................................................................................................

................................................................................................................................................. 

 1.3. Codul tehnologiei de reparare efectivă: ............................................................................. 
 

2. Tehnologiile proiectate pentru etapele de execuţie a lucrării * 

2.1. Programarea etapelor 

Nr. 

crt. 
Denumirea etapei 

Data 

începerii 

Termen de 

finalizare 

Norma de 

timp 

1. Asigurarea accesului la locul lucrării    

2. Pregătirea instalaţiei la locul lucrării    

3. Pregătirea pieselor de schimb şi a materialelor    

4. Repararea efectivă a componentelor    

5. Verificarea finala a calităţii reparaţiilor    

6. Repunerea în funcţiune a instalaţiei la care 

s-au efectuat reparaţii 
   

2.2. Descrierea etapelor* 

2.2.1. Asigurarea accesului la locul lucrării  ………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………...... 

………………………………………………………………………………………………...…

……………………………………………………………………………………………...……

……..………………………………………………………………………………………........  

2.2.2. Pregătirea instalaţiei la locul lucrării ………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………..… 

……………………………………………......………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………..…… 

………………………………………………………………………………………..…………  

 

2.2.3. Pregătirea pieselor de schimb şi a materialelor ………………………….…….............. 

……………………………………………………………………………………………......… 

………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………..…… 
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………………………………………………………………………………………….....……. 

2.2.4. Repararea efectivă a componentelor …………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………...……………

………………………………………………………………………………...…………………

…………………………………………………………………………………...………………

…………………………………………………………………………………….…………….  

2.2.5. Verificarea finală a calităţii reparaţiilor ……………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………......… 

……………………………………………………………………………………………..…… 

……………………………………………………………………………………………..…… 

…………………………………………………………………………………………….……. 

2.2.6. Repunerea în funcţiune a instalaţiei la care s-au  efectuat reparaţii …………………. 

………………………………………………………………………………………………..… 

……………………………………………………………………………………………..…… 

…………………………………………………………………………………………..……… 

…………………………………………………………………………………………..………  
  

*Pentru fiecare etapă de execuţie se vor preciza următoarele: operaţiile ce se vor executa şi conţinutul 

acestora, procedura de realizare a fiecărei operaţii, norma de timp şi  costul operaţiei, măsurile speciale privind 
realizarea operaţiilor, prescripţii pentru verificarea calităţii şi recepţia lucrărilor. 

 În cazul operaţiilor pentru care nu există proceduri calificate, se vor preciza suplimentar următoarele: 

procedeul tehnologic aplicat (modul de lucru şi  echipamentul de muncă necesar: scule, maşini, dispozitive, 

instrumente de măsurare etc.), materialele tehnologice şi  regimul de lucru, verificarea calităţii după reali-

zarea operaţiei, regulile care trebuie respectate privind securitatea şi  sănătatea în muncă şi  echipamentul de 

protecţie care trebuie utilizat, componenţa şi  calificarea echipei care realizează operaţia, norma de timp 

pentru realizarea operaţiei, costul operaţiei. 

 

3. Verificarea finală şi recepţia  lucrării: 

.................................................................................................................................................... 

..........................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................. 

 

 

Numele, prenumele şi funcţia  persoanei care a  întocmit Programul: 

 
 

 

Semnătura persoanei care a întocmit Programul  
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Anexa 18 

                                                                   
      APROBAT* 

                                                                                Director Exploatare teritorială,                   

 

 

ORDIN  DE  LUCRU  
Nr. ......... din .......................... 

 

Sectorul de exploatare ....................................  Exploatarea teritorială .................................... 

Lucrarea se execută: pe baza Programului tehnologic de execuţie □  nr. …………...; 

 fără Program tehnologic de execuţie □ 

 

Mijloacele folosite pentru deplasarea la locul lucrărilor:  

Conducătorii mijloacelor de transport:  

Ruta şi distanţa deplasării la locul lucrărilor:  

 

1. Date privind localizarea lucrărilor de mentenanţă 

Denumirea obiectivului  
Codul 

obiectivului 
Ruta deplasării 

Tipul activităţii  

SI Rt RP1 RP2 

       

       

       

       

       

 

2. Menţiuni cu privire la conţinutul şi specificul  lucrărilor: (se vor preciza informaţii despre: 

proceduri, instrucţiuni/condiţii speciale de lucru, operaţiile în succesiune logică, probe şi verificări etc 

.) 

.................................................................................................................. ..................................... 

....................................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................................  

.......................................................................................................................................................   

 

3. Conţinutul instructajului privind securitatea şi sănătatea în munca – SSM, prevenirea 

şi stingerea incendiilor – PSI: ............................................................................................. 

...................................................................................................................................................... 

 

4. Lucrul cu foc: Nu este cazul □; Permis de lucru cu foc □ Nr. ..........  din data ................. 

 

5. Formaţia de lucru care efectuează lucrările şi care a efectuat instructajul SSM şi PSI 

precizat la pct. 3 

Nr. 

crt. 

Numele şi 

prenumele 

Calificarea Funcţia în 

cadrul echipei 

Am efectuat instructajul SSM şi 

PSI 

Semnătura 
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Şef formaţie de lucru ....................................... Şef Sector exploatare .................................. 

Semnătura ....................................................... Semnătura ................................................... 

Avizat responsabil SSM ...................................  

Semnătura .......................................................  

*Ordinul de lucru se aprobă de directorul ET numai pentru lucrările executate pe bază de Program tehnologic de 

execuţie. 
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Anexa 19 
 

SNTGN  TRANSGAZ  Mediaş 

Sector/P.L.________________ 

 

 

PERMIS  DE  LUCRU  CU  FOC 
Nr. ............ din ........................ 

 

 

Se eliberează prezentul permis de lucru cu foc doamnei/domnului ................................. 

.........................................................................................., ajutat de doamna/domnul ................. 

........................................................., care urmează să execute......................................, folosind 

................................... la (în) ........................ . 

Lucrările încep la data de ................... ora ........, şi se încheie la data de .................. ora 

....................... . 

 Premergător, pe timpul şi la terminarea lucrărilor cu foc se vor lua următoarele măsuri:  

 1. Îndepărtarea sau protejarea materialelor combustibile din zona de  executare a lucră-

rilor şi din apropierea acesteia, pe o rază de ..............  metri, astfel:  

................................................................................................................ .......................................  

.......................................................................................................................................................          

 2. Golirea, izolarea, spălarea, aerisirea conductelor, utilajelor sau  instalaţiilor, prin: 

..........................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................... 

3. Ventilarea spaţiilor în care se execută lucrările se realizează astfel:  

.................................................................................................................... ...................................  

4. Verificarea zonei de lucru şi a vecinătăţilor acesteia, înlăturarea surselor de aprindere 

şi a condiţiilor care favorizează producerea incendiilor şi a exploziilor, protejarea antifoc a 

materialelor din zonă.     

5. Începerea lucrărilor cu foc s-a făcut în baza buletinului de analiză nr. ................ din 

................................., eliberat de  .............................................. (acolo unde este cazul) .                           

6. Respectarea normelor de apărare împotriva incendiilor, specifice tehnologiei de lucru:  

..........................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................  

7. În zona de lucru se asigură urmatoarele mijloace de stingere a  incendiilor:  

.................................................................................................................... ......................................

....................................................................................................................................................  

8. Lucrările cu foc deschis nu se execută dacă sunt condiţii de vânt .............................. 

....................................................................................................................................... 

9. Pe timpul lucrărilor se asigură supravegherea acestora de către doamna/domnul 

....................................................................................................................................................... 

10. Şeful serviciului public voluntar/privat pentru situaţii de urgenţă este anunţat despre 

începerea, întreruperea şi încheierea lucrării ............................................................... 

.......................................................................................................................................................  

11. Controlul măsurilor de apărare împotriva incendiilor se asigură de către 

doamna/domnul ...........................................................................................................................  

12. Supravegherea lucrărilor cu foc se asigură de către doamna/domnul ........................ 

.......................................................................................................................................................  

13. Incendiul sau orice alt eveniment se anunţă la .........................................................., 

prin ............................................................................................................................................... 

14. Alte măsuri specifice de apărare împotriva incendiului ............................................. 

..........................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................... 
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15. Personalul de execuţie, control si supraveghere a fost instruit asupra măsurilor de 

apărare împotriva incendiului ...................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 

 

 

Responsabili 

Numele şi prenumele                                                  Semnatura 

___________________________________________________________________________ 

 Emitentul                                     

___________________________________________________________________________ 

Şeful sectorului în care  

se execută lucrările 

___________________________________________________________________________ 

Executanţii lucrărilor cu foc                 

___________________________________________________________________________ 

Serviciul public voluntar/privat 

pentru  situaţii de urgenţă   

___________________________________________________________________________ 
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Anexa 20    
 

 

Fişa de evidenţă a lucrărilor de mentenanţă*  
Nr. ............  

 

 

Exploatarea teritorială .................................................................................... 

 

1. Date privind localizarea SRM/SM/SCV/NT/CT: 

Denumirea SRM/SM/SCV/NT/CT:  

Codul  

Amplasarea:  

Sectorul de exploatare  
 

2. Desfăşurător al lucrărilor de mentenanţă şi intervenţiilor operative 

Data  

înregistrării 

Tipul 

activităţii 
1)

 

Documentul 

asociat 
2)

 

Durata  

activităţii, 

ore 

Lucrări restante  
Data soluţionării  

Progr. Realiz. 

       

       

       

       

1)  Se înregistrează toate activităţile de mentenanţă, (chiar dacă nu au rămas lucrări restante); Rt – revizie tehnică, 

RP – reparaţii (de gradul 1 sau 2), IO – interventii operative; 

2)  Numărul Raportului reviziei tehnice/reparaţiei/Ordinului de lucru. 
 

3. Modificări survenite în configuraţia instalaţiei/echipamentului 

Denumirea/codul 

elementului modificat/  

înlocuit 

Data 

Caracterul 

înlocuirii
1)

 Caracteristicile elementului 

de înlocuire 

Data 

definitivării
2)

 
D P 

      

      

      

      

      

      

      

      
 1) D – definitiv, P – provizoriu; 

 2) Se completează în cazul modificărilor/înlocuirilor provizorii. 
 

 

Numele şi prenumele persoanei care gestionează fişa  ............................................................. 

 

                                                                    Semnătura ............................................................... 

*Fişa se completează în format electronic 

Anexa 21 
 

 

 

Proces verbal de recepţie a reparaţiei  
Nr. ......... din ........................ 
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Exploatarea teritorială – Sectorul de 

exploatare (Beneficiar): 
Firma prestatoare (Executant) 

  

 

1. Denumirea lucrării ................................................................................................................... 

..........................................................................................................................................................

................................................................................................................ .................................... 

Numărul proiectului de tehnologie ........................ Proiectant .................................................... 

2. Localizarea şi termenele lucrării de mentenanţă 
 

Denumirea SRM/SM/SCV/NT/CT:  

Codul  

Amplasarea:  

Tipul instalaţiei tehnologice   

Localizarea lucrării în instalaţie/Modulul de mentenanţă  
Numărul Ordinului de lucru:  

Data începerii lucrării:  
Termenele de finalizare şi de recepţie ale lucrării:   

Numărul Raportului reviziei tehnice/reparaţiei  

3. Comisia de recepţie finală şi-a desfăşurat activitatea în intervalul ................................... 

şi a avut următoarea componenţă: 
 

Numele şi prenumele Funcţia 
  

  

  

  

  

  

4. Comisia de recepţie finală a examinat calitatea lucrării şi documentaţia pe baza căreia 

s-a realizat aceasta şi a constatat următoarele: 

4.1. Lucrările au fost realizate în conformitate cu prevederile proiectului tehnologic 

................................................................................ şi au fost recepţionate în conformitate cu 

Raportul reviziei tehnice/reparaţiei ............................................................................................  

 

4.2. Neconformităţile consemnate la punctul 8 din Raportul reviziei tehnice/reparaţiei nr. 

................................  au fost soluţionate la data de ....................................................................... 

4.3. La toate verificările, încercările şi probele efectuate la recepţie nu s-au consemnat 

neconformităţi. 

 

5. Termenul de garanţie pentru lucrare este ............................................ iar obligaţiile 

executantului lucrării în perioada de garanţie sunt ................................................................ 

..........................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................

................................................................................................................................................. 

 

6. În baza constatărilor făcute comisia de recepţie propune RECEPTIONAREA lucrării 

de mentenanţă şi certifică faptul că instalaţia tehnologică a SRM/SM/SCV/NT/CT 
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corespunde cerinţelor de funcţionare cuprinse în Normele tehnice privind mentenanţa 

instalaţiilor tehnologice aparţinând SNT, instrucţiunile şi legislaţia în vigoare. 

  

7. Prezentul Proces verbal, conţinând ....... file şi ........ anexe numerotate, cu un total de 

........ file, a fost încheiat astăzi ..................... la .......................... în ....... exemplare, din care 

....... exemplare au fost preluate de executant, iar ........ exemplare au rămas la beneficiar.   

 

8.  Semnături:  
 

Comisia de recepţie Executant Comisia de recepţie Beneficiar 

Numele şi prenumele Semnătura Numele şi prenumele Semnătura 
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Anexa 22 
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