Portalul Acces Delgaz
Acces direct la datele dumneavoastră
Portalul Acces Delgaz
Creare cont
Date cont
Incărcare ﬁșă
Istoric încărcări ﬁșe
Listă sarcini

Bine ați venit pe portalul Acces Delgaz - secțiunea dedicată Operatorilor de
Revizii/Veriﬁcări!
Această secțiune a portalului Acces Delgaz este disponibilă operatorilor economici ce
efectuează inspecții tehnice ale instalațiilor de utilizare, oferindu-le posibilitatea de a încărca, în
mod operativ, ﬁșele de revizie sau veriﬁcare tehnică.

Creare cont

Puteţi ajunge pe pagina de înregistrare a unui cont Operator Economic folosind butonul
"Cont nou", iar in noua pagină se selectează formularul "Operator Economic
Veriﬁcări/Revizii".
Pentru a crea un cont trebuie completate câmpurile obligatorii cu date referitoare la societatea
pe care o reprezentaţi. Acestea se referă la: denumirea societăţii, codul de înregistrare ﬁscal
(CIF), numărul de înregistrare la Registrul Comerţului, numărul autorizaţiei emise de către ANRE
(EDI/EDIB), adresa de email validă, datele reprezentantului legal/administrator, telefonul ﬁx
şi/sau mobil.
Pasul următor: se alege o parolă care trebuie să conţină cel puţin o literă şi o cifră şi să ﬁe de
minim 6 caractere.
Pentru continuare este necesar acordul dumneavoastră asupra termenilor şi condiţiilor de
utilizare ai platformei, prin bifarea căsuţei dedicate. De asemenea, este necesară completarea,
semnarea şi transmiterea către Delgaz Grid a protocolului de înregistrare electronică a ﬁşelor.
Acesta se descarcă prin apăsarea link-ului dedicat.
Pentru securitatea informaţiilor introduse, contul Acces Delgaz Grid urmează a ﬁ activat de
către angajaţii din Back Oﬃce ai Delgaz Grid în termen de maxim 3 zile lucrătoare de la primirea
protocolului semnat.
Validarea internă presupune veriﬁcarea informaţiilor puse la dispoziţie prin intermediul
formularului.

Ulterior validării, veţi primi un e-mail la adresa pe care aţi utilizat-o la crearea contului, acesta
urmând să conţină un link de activare.
Logarea pe contul Delgaz Grid se poate face doar după activare, cu adresa de e-mail şi parola
pe care le-ați conﬁrmat la crearea contului.

Date cont

Pe pagina "Setări" se pot edita datele contului online.
Pentru a ne asigura că nu există greşeli de tastare e-mailul trebuie introdus de două ori. Tot în
această pagină puteţi schimba parola contului dumneavoastră.

Incărcare ﬁșă

Pentru a încărca o ﬁşă de veriﬁcare sau revizie tehnică a instalaţiei de utilizare, ca prim pas este
necesar a introduce Codul Locului de Consum pentru care s-a efectuat inspecţia. Acest cod este
format din 10 cifre şi începe cu cifra 5.
După introducerea acestui cod se apasă butonul Ok, urmând ca platforma să pre-completeze
automat datele din sistem câmpurile Nume şi prenume partener,Adresă loc de consum şi
Denumire operator economic. De asemenea, în partea de jos se completează direct Lista de
sarcini (lista si tipul punctelor de ardere).
În situaţia în care aceste date nu sunt completate automat se va lua legătura cu Back Oﬃce
Delgaz Grid pentru remediere, la date de contact dedicate:
Adresa de email: veriﬁcari.revizii@delgaz-grid.ro
Numere de contact: 0365403453, 0365403420
Fax: 0265260418
În pasul următor, este necesar să selectaţi Tip lucrare (din lista disponibilă) şi să se completeze
celelalte informaţii relevante (Nr. şi dată înregistrare ﬁşă OE, Data efectuării veriﬁcării/reviziei).
De asemenea, se comunică dacă Instalaţia de Utilizare este conformă sau nu şi se speciﬁcă
dacă Lista de sarcini a suferit modiﬁcări.
În cazul în care tipul de inspecţie efectuat este Veriﬁcare tehnică şi se selectează Nu în dreptul
câmpului Instalaţie Utilizare Conformă, un nou câmp va apărea pentru a comunica dacă s-a
sistat sau nu alimentarea cu gaze.
În cazul în care tipul de inspecţie efectuat este Revizie tehnică va apărea un nou câmp ce
trebuie completat, Nr. şi dată proces verbal.

De asemenea, dacă s-a constatat că Lista de sarcini a suferit modiﬁcări, ﬁind diferită de ceea ce
este aﬁşat, se selectează Da în câmpul corespunzător şi se poate edita lista, inclusiv cu
adăugare sau ştergere elemente.

Se apasă butonul Încarcă ﬁşier şi selectează apoi un ﬁşier de tip imagine sau .pdf ce conţine
dovada efectuării inspecţiei tehnice în cauză. La ﬁnal se apasă butonul Trimite, ce devine activ
după selectarea ﬁşierului.

Istoric încărcări ﬁșe
În secţiunea Istoric încărcări ﬁşe se pot vizualiza încărcările efectuate de către Operatorul
Economic, cu informaţii suplimentare privind statusul şi numărul de înregistrare din sistemul
Delgaz Grid.

Listă sarcini
APAC1 APAC 0-2 mc/h

Aparat pentru preparare apă caldă cu debit până în 2
mc/h cu PIF

APAC1N APAC 0-2 mc/h

Aparat pentru preparare apă caldă cu debit până în 2

NPF

mc/h fără PIF

APAC2 APAC 2-10 mc/h

Aparat pentru preparare apă caldă cu debit între 2 si 10
mc/h cu PIF

APAC2N APAC 2-10 mc/h

Aparat pentru preparare apă caldă cu debit între 2 si 10

NPF

mc/h fără PIF

ARZ1 Arzator 0-2 mc/h

Arzător cu debitul până în 2 mc/h cu PIF

ARZ1N Arzător 0-2 mc/h
NPF
ARZ2 Arzător 2-10 mc/h
ARZ2N Arzător 2-10 mc/h
NPF
ARZ3 Arzător >10 mc/h
ARZ3N Arzător >10 mc/h
NPF
AUCN1 Ap utiliz Q 0-16
mc/h

Arzător cu debitul până în 2 mc/h fără PIF
Arzător cu debitul intre 2 si 10 mc/h cu PIF
Arzător cu debitul intre 2 si 10 mc/h fără PIF
Arzător cu debitul mai mare de 10 mc/h cu PIF
Arzător cu debitul mai mare de 10 mc/h fără PIF

Aparate industrial cu debitul până în 16 mc/h cu PIF

AUCN1N Ap Ut Q 0-16
mc/h NPF
AUCN2 Ap utiliz 16<Q<=80
AUCN2N A put 16<Q<=80
NPF
AUCN3 Ap utiliz Qau>80
mc/h

Aparate industrial cu debitul până în 16 mc/h fără PIF
Aparate industrial cu debitul intre 16 si 80 mc/h cu PIF
Aparate industrial cu debitul intre 16 si 80 mc/h fără PIF

Aparate industrial cu debitul mai mare de 80 mc/h cu PIF

AUCN3N A put Qau>80

Aparate industrial cu debitul mai mare de 80 mc/h fără

mc/h NPF

PIF

CONV Convector

Convector cu PIF

CONVN Convector NPF

Convector fără PIF

CT1 CT 0-2 mc/h

Centrala termica cu debitul până în 2 mc/h cu PIF

CT1N CT 0-2 mc/h NPF

Centrala termica cu debitul până în 2 mc/h fără PIF

CT2 CT 2-10 mc/h

Centrala termica cu debitul între 2 si 10 mc/h cu PIF

CT2N CT 2-10 mc/h NPF

Centrala termica cu debitul între 2 si 10 mc/h fără PIF

MG Maşină de gătit

Maşină de gătit cu debitul până în 2 mc/h cu PIF

MG2 MG 2-10 mc/h

Maşină de gătit cu debitul între 2 si 10 mc/h cu PIF

MG2N MG 2-10 mc/h NPF

Maşină de gătit cu debitul între 2 si 10 mc/h fără PIF

MGN Maşină de gătit NPF

Maşină de gătit cu debitul până în 2 mc/h fără PIF

RESOU Resou

Reşou cu PIF

RESOUN Resou NPF

Reşou fără PIF

