
Pentru informaţii suplimentare ne puteţi 
contacta la numarul de telefon 0747149775 
sau ne puteţi scrie pe adresa de e-mail  
autorizare@energy.org.ro. 

 

     Pentru noi, de 10 ani  “foarte bine” înseamnã 

doar un pas; numai  împreunã cu Dumneavoastrã 

putem ajunge la “excelent”! 

   
 
 

 

 
 
 

 
 

 
 
 

 

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Cursurile de pregătire profesională a personalului care desfăşoară activităţi de proiectare, execuţie şi exploatare a 
obiectivelor/sistemelor/instalaţiilor  în sectorul gazelor naturale, in vederea sustinerii examenului de autorizare ca instalator pentru tipurile 
de autorizatii PGIU, PGD, PGT, EGIU, EGD, EGT sau pentru prelungirea autorizarilor deja dobandite se organizeaza dupa completarea unei 
serii de curs de 25-30 de persoane. Comunicarea datei/locului de desfasurarea/altor informatii se face cu minim 5 zile inainte de inceperea 
acestor cursuri, dupa anuntarea prealabila la ANRE. 

Aceste cursuri se realizeaza cu participarea unor  specialisti având o experienţă profesională mai mare de 10 ani în domeniul gazelor 
naturale. Cursurile se finalizeaza cu primirea unui certificat de absolvire dupa evaluarea cursantilor.!   
Cursul poate fi organizat și la sediul beneficiarului dacă numarul de participanți este mai mare de 30 de persoane. 
Continutul tematic al cursului  respectă bibliografia aprobată de ANRE si abordeaza subiecte aferente pregătirii teoretice a personalului în 
vederea autorizarii ca instalator sau a prelungirii autorizarii deja dobandite. Participantii vor primi suport de curs cuprinzand bibliografia aferenta 
tipului de autorizatie pentru care sunt inscrisi la curs. 
  În vederea susţinerii examenului de autorizare pentru calitatea de instalator un curs de pregătire teoretică are o durată de 30 de ore, 
corespunzător tipului de autorizare solicitat (taxa de participare la cursul MAGN este de 600lei/participant, la care se adauga TVA), iar în 
vederea prelungirii duratei de valabilitate a legitimaţiei de instalator autorizat cursul are o durată de 20 de ore, corespunzător tipului de autorizare 
solicitat (in acest caz, taxa de participare la cursul MAGN este de 450 lei/participant, la care se adauga TVA).  
FACILITATI: pentru cursuri de prelungire autorizare EGD+EGIU taxa este de 450 lei/participant pentru amandoua, la care se adauga TVA, 
iar pentru cursuri de autorizare EGD+EGIU taxa este de 600 lei/participant pentru amandoua, la care se adauga TVA. Pentru al 3-lea, 
respectiv al 4-lea curs aferent autorizarii/prelungirii autorizarii taxa suplimentara este de 150 lei de fiecare, la care se adauga TVA, daca 
acestea se parcurg in aceeasi perioada. 
Exemple:  
-pentru prelungirea autorizarii EGD+EGIU+PGD+PGIU, taxa este de 450+0+150+150=750 lei, la care se adauga TVA: 
-pentru autorizare EGD+EGIU+PGD+PGIU, taxa este de 600+0+150+150=900 lei, la care se adauga TVA 
 

CURSURI DE PREGATIRE TEORETICA A 

PERSONALULUI  IN VEDEREA SUSTINERII 

EXAMENULUI DE AUTORIZARE,  

PRECUM SI PENTRU PRELUNGIREA 

AUTORIZARII CA INSTALATOR  

 

MAGN 

Procedura de participare la curs presupune transmiterea formularului de inscriere prin fax la numarul 021 318 93 53 sau  
021 318 93 47. 
 
Plata taxei de participare la acest curs (la care se adaugă TVA) se  face prin virament bancar  în contul SC 3T Training  Team 
SRL  (RO 13RNCB0074074950160001, BCR sector 3 Ag. Timpuri Noi, Bucureşti)  anterior sosirii la curs sau in numerar in 
prima zi de curs dacă se precizează aceasta pe formularul de înscriere,   dupa emiterea facturii fiscale. 
 

 

DIRECTOR GENERAL, 

Elena Golumbeanu 

3T TRAINING TEAM este societate comercialã cu capital privat, 
100% românesc, care are ca principale obiecte de activitate formarea 
profesională a adulţilor şi consultanţa în managementul afacerilor - activităţi 
pentru care societatea este certificată de de TUV HESSEN, conform 

standardelor ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 

27001:2013 si ISO 50001:2011.  

Pentru cursurile de pregatire teoretica a personalului in vederea 
autorizarii ca electrician, respectiv cursurile de pregatire teoretica a 
personalului in vederea autorizarii ca instalator, precum si a prelungirii 
autorizarii ca instalator in sectorul gazelor naturale, 3T TRAINING TEAM 
are avizul ANRE, iar echipa de formatori care o reprezintă este una de elită!  

 

 

 

 

SC 3T TRAINING TEAM SRL 

Calea Dorobantilor  nr. 103-105 et. 6 cam. 607B sector 1 Bucuresti fax 021 318 93 47 

J40/5166/2007, CUI  RO 21340854, e-mail  :  office@3tteam.ro, website : www.3tteam.ro 
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Tematica şi bibliografia corespunzătoare fiecărui tip de autorizare a persoanelor fizice care desfăşoară 
activităţi în domeniul gazelor naturale  

I. Pentru autorizarea tip PGIU 
Tematica: Proiectarea instalaţiilor de utilizare a gazelor naturale ce funcţionează în regim de medie, redusă şi 
joasă presiune  
Bibliografia:  
1. Regulamentul de constatare, notificare şi sancţionare a abaterilor de la reglementările emise în domeniul 
energiei, aprobat prin Ordinul ANRE nr. 62/2013;  
2. Regulamentului pentru autorizarea persoanelor fizice care desfășoară activități în sectorul gazelor naturale, 
aprobat prin Ordinul ANRE nr. 83/2014, cu modificările şi completările ulterioare;  
3. Normele tehnice pentru proiectarea, executarea şi exploatarea sistemelor de alimentare cu gaze naturale, 
aprobate prin Ordinul ANRE nr. 89/2018;  
4. Procedura privind proiectarea, verificarea, execuţia, recepţia şi punerea în funcţiune a instalaţiilor de 
utilizare a gazelor naturale, aprobată prin Ordinul ANRE nr. 32/2012. 
 II. Pentru autorizarea tip PGD  
Tematica: Proiectarea sistemelor de distribuţie a gazelor naturale, inclusiv sisteme de distribuţie închise ce 
funcţionează în regim de medie, redusă şi joasă presiune şi instalaţiilor de producere/stocare biogaz/biometan  
Bibliografia:  
1. Regulamentul de constatare, notificare şi sancţionare a abaterilor de la reglementările emise în domeniul 
energiei, aprobat prin Ordinul ANRE nr. 62/2013;  
2. Regulamentului pentru autorizarea persoanelor fizice care desfășoară activități în sectorul gazelor naturale, 
aprobat prin Ordinul ANRE nr. 83/2014, cu modificările şi completările ulterioare;  
3. Normele tehnice pentru proiectarea, executarea şi exploatarea sistemelor de alimentare cu gaze naturale, 
aprobate prin Ordinul ANRE nr. 89/2018;  
III. Pentru autorizarea tip PGT  
Tematica: Proiectarea sistemelor de transport a gazelor naturale, sistemelor de distribuţie a gazelor naturale 
şi sisteme de distribuţie închise ce funcţionează în regim de înaltă presiune, conductelor de alimentare din 
amonte, instalaţiilor tehnologice de suprafaţă aferente înmagazinării gazelor naturale, instalaţiilor de utilizare a 
gazelor naturale ce funcţionează în regim de înaltă presiune  
Bibliografia:  
1. Regulamentul de constatare, notificare şi sancţionare a abaterilor de la reglementările emise în domeniul 
energiei, aprobat prin Ordinul ANRE nr. 62/2013;  
2. Regulamentului pentru autorizarea persoanelor fizice care desfășoară activități în sectorul gazelor naturale, 
aprobat prin Ordinul ANRE nr. 83/2014, cu modificările şi completările ulterioare;  
3. Normele tehnice pentru proiectarea şi execuţia conductelor de transport gaze naturale, aprobate prin 
Ordinul ANRE nr. 118/2013, cu modificările şi completările ulterioare;  
4. Norme tehnice pentru proiectarea şi execuţia conductelor de alimentare din amonte şi de transport gaze 
naturale, aprobate prin Decizia ANRGN nr. 1220/2006, cu modificările şi completările ulterioare;  
5. Regulamentul de stabilire a cerinţelor tehnice minime de realizare şi exploatare a instalaţiilor de utilizare a 
gazelor naturale de înaltă presiune, aprobat prin Ordinul ANRE nr. 4/2009.  
IV. Pentru autorizarea tip EGIU  
Tematica: Execuţia şi exploatarea instalaţiilor de utilizare a gazelor naturale ce funcţionează în regim de 
medie, redusă şi joasă presiune  
Bibliografia:  
1. Regulamentul de constatare, notificare şi sancţionare a abaterilor de la reglementările emise în domeniul 
energiei, aprobat prin Ordinul ANRE nr. 62/2013;  



Pentru informaţii suplimentare ne puteţi 
contacta la numarul de telefon 0747149775 
sau ne puteţi scrie pe adresa de e-mail  
autorizare@energy.org.ro. 

 

     Pentru noi, de 10 ani  “foarte bine” înseamnã 

doar un pas; numai  împreunã cu Dumneavoastrã 

putem ajunge la “excelent”! 

   
 
 

 

2. Regulamentului pentru autorizarea persoanelor fizice care desfășoară activități în sectorul gazelor naturale, 
aprobat prin Ordinul ANRE nr. 83/2014, cu modificările şi completările ulterioare;  
3. Normele tehnice pentru proiectarea, executarea şi exploatarea sistemelor de alimentare cu gaze naturale, 
aprobate prin Ordinul ANRE nr. 89/2018;  
4. Procedura privind proiectarea, verificarea, execuţia, recepţia şi punerea în funcţiune a instalaţiilor de 
utilizare a gazelor naturale, aprobată prin Ordinul ANRE nr. 32/2012. 
 V. Pentru autorizarea tip EGD  
Tematica: Execuţia şi exploatarea sistemelor de distribuţie a gazelor naturale, inclusiv sisteme de distribuţie 
închise ce funcţionează în regim de medie, redusă şi joasă presiune şi instalaţiilor de producere/stocare 
biogaz/biometan  
Bibliografia:  
1. Regulamentul de constatare, notificare şi sancţionare a abaterilor de la reglementările emise în domeniul 
energiei, aprobat prin Ordinul ANRE nr. 62/2013;  
2. Regulamentului pentru autorizarea persoanelor fizice care desfășoară activități în sectorul gazelor naturale, 
aprobat prin Ordinul ANRE nr. 83/2014, cu modificările şi completările ulterioare;  
3. Normele tehnice pentru proiectarea, executarea şi exploatarea sistemelor de alimentare cu gaze naturale, 
aprobate prin Ordinul ANRE nr. 89/2018.  
VI. Pentru autorizarea tip EGT  
Tematica: Execuţia şi exploatarea sistemelor de transport a gazelor naturale, sistemelor de distribuţie a 
gazelor naturale şi sisteme de distribuţie închise ce funcţionează în regim de înaltă presiune, conductelor de 
alimentare din amonte, instalaţiilor tehnologice de suprafaţă aferente înmagazinării gazelor naturale, 
instalaţiilor de utilizare a gazelor naturale ce funcţionează în regim de înaltă presiune  
Bibliografia:  
1. Regulamentul de constatare, notificare şi sancţionare a abaterilor de la reglementările emise în domeniul 
energiei, aprobat prin Ordinul ANRE nr. 62/2013;  
2. Regulamentului pentru autorizarea persoanelor fizice care desfășoară activități în sectorul gazelor naturale, 
aprobat prin Ordinul ANRE nr. 83/2014, cu modificările şi completările ulterioare;  
3. Normele tehnice pentru proiectarea şi execuţia conductelor de transport gaze naturale, aprobate prin 
Ordinul ANRE nr. 118/2013, cu modificările şi completările ulterioare;  
4. Norme tehnice pentru proiectarea şi execuţia conductelor de alimentare din amonte şi de transport gaze 
naturale, aprobate prin Decizia ANRGN nr. 1220/2006, cu modificările şi completările ulterioare;  
5. Regulamentul de stabilire a cerinţelor tehnice minime de realizare şi exploatare a instalaţiilor de utilizare a 
gazelor naturale de înaltă presiune, aprobat prin Ordinul ANRE nr. 4/2009. 


