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06.01.2014 

Comunicat  

 privind amplasarea coșului de evacuare a gazelor de ardere ale centralelor termice, 

alimentate cu gaze naturale, montate în incinta apartamentelor din cadrul blocurilor de 

locuințe 

      Deoarece în ultima perioadă de timp primim foarte multe sesizări cu privire la 

amplasarea coșul de evacuare a gazelor de ardere ale centralelor termice, 

alimentate cu gaze naturale, montate în incinta apartamentelor din cadrul blocurilor 

de locuințe, dorin să facem precizări care să vină în întâmpinarea cetățenilor care vor 

să știe cine este responsabil de amplasarea acestora. 

      În CODUL TEHNIC AL SECTORULUI GAZE NATURALE ( aprobat cu Decizia 

616-2002 a președintelui ANRGN – publicată în Monitorul Oficial al României, Partea 

I nr. 438 din 24 iunie 2002), la Anexa nr. 1 – terminologie, pct. 52, se definește ca : 

 ” Instalație de utilizare- ansamblul de conducte, aparate și accesorii, inclusiv focarul 

și coșul de evacuare a gazelor de ardere, situat după stația/postul de reglare a 

presiunii și măsurare a debitului, după caz, cu excepția aparatului de măsurare a 

debitului, care face parte din sistemul de distribuție ;” 

      Coșul de evacuare a gazelor de ardere făcând parte din instalația de utilizare, în 

mod normal, proiectantul instalației de utilizare (de gaze) trebuie să prevadă și locul 

pe unde iese coșul de evacuare a gazelor de ardere. 

      Proiectul trebuie verificat de către un verificator de proiect( conform Legii calității 

în construcții 10/1995, art. 13). 

     În consecință lipsa din proiect a locului de ieșire a coșul de evacuare a gazelor de 

ardere o poartă atât proiectantul instalației de utilizare ( de gaze naturale), cât și 

verificatorul de proiect; în acest caz, considerăm că furnizorul de gaze naturale, nu 

trebuie să facă  punerea  în funcțiune a instalației de utilizare ( gaze naturale) 

deoarece nu sunt îndeplinite condițiile legale ale cerințelor aplicabile, ISCIR neavând 

nici o atribuție în acest sens. 
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