
fara  TVA inclus TVA

1
Tarif pentru  emiterea avizelor  referitoare la SD, pentru lucrari de 

construcţii  
83,54 100,25

2

Tarif pentru punerea în funcţiune a instalaţiilor de utilizare a gazelor 

naturale, aparţinând clienţilor finali pentru care societatea deţine licenţă de 

operare:   

2.1

Tarif pentru punerea în funcţiune a instalaţiilor de utilizare a gazelor 

naturale, realizate cu montarea echipamentelor de măsurare, aparţinând 

clienţilor finali pentru care societatea deţine licenţă de operare, cu debite:   

2.1.1 pană la 25,00 m3/h 83,64 100,37

2.1.2 de la 25,01 pană la 160,00 m3/h 96,64 115,96

2.1.3 de la 160,01 pană la 650,00 m3/h 113,19 135,83

2.1.4 peste 650,00 m3/h 142,58 171,09

2.2

Tarif pentru punerea în funcţiune a instalaţiilor de utilizare a gazelor 

naturale, realizate fără montarea echipamentelor de măsurare, aparţinând 

clienţilor finali pentru care societatea deţine licenţa de operare  

51,30 61,56

3

Tarif pentru deplasarea unei echipe tehnice la domiciliul/sediul clientului 

final, realizată la cererea şi în beneficiul acestuia, alta decât urmare a unei 

sesizari privitoare la siguranţa şi/sau  securitate 

3.1

Tarif pentru deplasarea unei echipe tehnice la domiciliul/sediul clientului 

final, realizată la cererea şi în beneficiul acestuia, alta decât urmare a unei 

sesizari privitoare la siguranţa şi/sau  securitate ce nu implica demontarea 

şi/sau remontarea de echipamente 

54,86 65,83

3.2

Tarif pentru deplasarea unei echipe tehnice la domiciliul/sediul clientului 

final, realizată la cererea şi în beneficiul acestuia, alta decat urmare a unei 

sesizari privitoare la siguranţa şi/sau  securitate  ce implică demontarea 

şi/sau remontarea de echipamente 

3.2.1 pană la 25,00 m3/h 87,20 104,64

3.2.2 de la 25,01 pană la 160,00 m3/h 110,88 133,069

3.2.3 de la 160,01 pană la 650,00 m3/h 141,69 170,03

3.2.4 peste 650,00 m3/h 198,14 237,77

4

Tarif pentru întreruperea/limitarea  parametrilor tehnici/reluarea alimentarii 

cu gaze naturale la cererea clientului final, a furnizorului de gaze naturale

4.1

Tarif pentru întreruperea/limitarea sau reluare a parametrilor tehnici prin 

sigilare au desigilare la cererea clientului final
42,06 50,47

4.2

Tarif pentru întreruperea/limitarea sau reluare a parametrilor 

tehnici/reluarea alimentarii prin demontarea sau montarea 

echipamentului/sistemului de masurare a gazelor naturale la  cererea 

clientului final

4.2.1 pană la 25,00 m3/h 47,83 57,40

4.2.2 de la 25,01 pană la 160,00 m3/h 58,52 70,23

4.2.3 de la 160,01 pană la 650,00 m3/h 72,77 87,32

4.2.4 peste 650,00 m3/h 99,84 119,81

5

Tarif pentru eliberarea de copii după documentaţia tehnică,privitaore la 

instalaţia de utilizare a gazelor naturale a clientului final , detinuţe de către 

OSD

5,60 6,72
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