
 
 

 

 

TARIFE REGLEMENTATE PENTRU ACTIVITATI CONEXE 

CONFORM ORD.181/2015 valabile de la 01.01.2016 

Nr.

crt. 

TIP ACTIVITATE CONEXĂ TARIF REGL. 

(cu TVA) 

 

1 
EMITERE AVIZE REFRITOARE LA SD 

aviz amplasament clădiri și rețele ≤ 1000 m 150,00 lei 

aviz amplasament rețele > 1000 m 150 lei  

+ 0,15 lei/ml 

suplimentar 

 

2 
PUNERE în FUNCTIUNE A I.U CU INSTALAREA ECHIPAMENTULUI/ 

SISTEMULUI DE MASURA 

PIF cu montare contor și debit ≤ 25 mc/h 270,00 lei 

PIF cu montare contor și debit > 25 și ≤ 160 mc/h 315,00 lei 

PIF cu montare contor și debit > 160 și ≤ 650 mc/h 325,00 lei 

PIF cu montare contor și debit > 650 mc/h 400,00 lei 

 

3 
PUNEREA în FUNCȚIUNE A INSTALAȚIEI DE 

UTILIZARE FĂRĂ INSTALAREA ECHIPAMENTULUI/ 

SISTEMULUI DE MĂSURĂ 

100,00 lei 

 

4 
DEPLASARE ECHIPĂ TEHNICĂ LA LOCUL DE CONSUM, CU EXCEPȚIA 

SITUAȚIILOR LEGATE DE FUNCTIONAREA în CONDIȚII DE SIGURANȚĂ A 

I.U. SAU SD, ORI PENTRU ASISTENȚA LA LUCRARILE EDILITARE DIN 

ZONA DE SIGURANTA și DE PROTECTIE A SD 

deplasare în teren la locul de consum pentru citirea suplimentară a 

echipamentului/sistemului de măsurare a gazelor naturale 

77,25 lei 

execuție/exploatare SD cu deplasare la locul de consum și demontare 

și/sau remontare a echipamentului/sistemului de măsurare în vederea 

verificării metrologice a acestuia ‐ debit ≤ 25 mc/h 

100,00 lei 

execuție/exploatare SD cu deplasare la locul de consum și demontare 

si/sau remontare a echipamentului/ sistemului de măsurare în vederea 

verificării metrologice a acestuia ‐ debit > 25 mc/h și ≤ 160 mc/h 

120,00 lei 

execuție/exploatare SD cu deplasare la locul de consum și demontare 

si/sau remontare a echipamentului/sistemului de măsurare în vederea 

verificării metrologice a acestuia ‐ debit > 160 mc/h și ≤ 650 mc/h 

150,00 lei 

execuție/exploatare SD cu deplasare la locul de consum și demontare 

si/sau remontare a echipamentului/ sistemului de măsurare în vederea 

verificării metrologice a acestuia ‐ debit > 650 mc/h 

 

200,00 lei 

deplasarea unei echipe tehnice la locul de consum pentru asistenta la 

lucrările edilitare din zona de siguranță și de protecție a SD, o ora (lei/h) 

100,00 lei 

deplasarea unei echipe tehnice la locul de consum pentru acordarea de 

consultanta tehnica privitoare la SD (lei/h). 

100,00 lei 

  



 
 

  

  

  

5 INTRERUPEREA/LIMITAREA PARAM. TEHNICI/RELUAREA 

ALIMENTARII CU GAZE NATURALE 

a întreruperea/limitarea parametrilor tehnici cu demontarea echipamentului/ 

sistemului de măsură a gazelor naturale cu debit ≤ 25 mc/h 

85,00 lei 

b întreruperea/limitarea parametrilor tehnici cu demontarea 

echipamentului/ sistemului de măsură a gazelor naturale cu debit > 25 

mc/h și ≤ 160 mc/h 

120,00 lei 

c întreruperea/limitarea parametrilor tehnici cu demontarea 

echipamentului/sistemului de măsură a gazelor naturale cu debit > 160 

mc/h și ≤ 650 mc/h 

160,00 lei 

d întreruperea/limitarea parametrilor tehnici cu demontarea echipamentului/ 

sistemului de măsură a gazelor naturale cu debit > 650 mc/h 

200,00 lei 

a1 reluarea alimentarii cu gaze naturale cu remontarea 

echipamentului/sistemului de măsurare a gazelor naturale cu debit ≤ 25 

mc/h 

85,00 lei 

b1 reluarea alimentarii cu gaze naturale cu remontarea 

echipamentului/sistemului de măsurare a gazelor naturale cu debit > 25 

mc/h și ≤ 160 mc/h 

120,00 lei 

c1 reluarea alimentarii cu gaze naturale cu remontarea 

echipamentului/sistemului de măsurare a gazelor naturale cu debit > 160 

mc/h și ≤ 650 mc/h 

160,00 lei 

d1 reluarea alimentarii cu gaze naturale cu remontarea 

echipamentului/sistemului de măsurare a gazelor naturale cu debit > 650 

mc/h 

200,00 lei 

 întrerupere/limitare a parametrilor tehnici prin sigilare la cererea clientului 

final 

90,00 lei 

 reluarea alimentarii cu gaze prin desigilare la cererea clintului final 90,00 lei 

 întrerupere/limitare a parametrilor tehnici/reluare a alimentarii cu gaze 

naturale prin sigilare/desigilare la cererea furnizorului sau operatorului. 

75,00 lei 

 

6 
ELIBERAREA DE COPII DUPA D.T. PRIVITOARE LA I.U. A 

CLIENTULUI FINAL, FISELE DE EVIDENTA A 

VERIFICARILOR/ REVIZIILOR TEHNICE PERIODICE ALE 

I.U SI/SAU DUPA AVIZUL DE PRINCIPIU, DETINUTE DE 

OSD 

 

18,88 lei/copie 

 

7 
DEBRANSAREA CLIENTILOR FINALI DE GAZE 

NATURALE PRIN SCOATEREA DEFINITIVA DIN 

FUNCTIUNE A BRANS. și A POSTULUI DE REGLARE 

conform deviz 

 

8 
MODIFICARI ALE OBIECTIVELOR SD PRIN DEVIERE, LA 

CEREREA CLIENTULUI FINAL SAU A UNUI TERT 

conform deviz 

 


