
 

 

 

 

Activitățile conexe celei de operare a sistemului de distribuţie a gazelor naturale, definite 

prin Ordin ANRE nr. 84/2014 sunt: 

 

a) emiterea avizelor referitoare la SD, conform prevederilor legale privind autorizarea executării 

lucrărilor de construcţii; 

b) punerea în funcţiune a instalaţiilor de utilizare a gazelor naturale, aparţinând clienţilor finali 

din zonele delimitate pentru care deţine licenţa de operare; 

c) deplasarea unei echipe tehnice: 

(i)la locul de consum, cu excepţia situaţiilor legate de funcţionarea în condiţii de siguranţă a 

instalaţiei de utilizare a gazelor naturale sau a SD; 

(ii)pentru asistenţă la lucrările edilitare din zona de siguranţă şi de protecţie a SD; 

d) întreruperea/limitarea parametrilor tehnici/reluarea alimentării cu gaze naturale la cererea 

clientului final, a furnizorului de gaze naturale sau a operatorului conductelor de alimentare 

din amonte/operatorului de transport şi de sistem/operatorului de distribuţie, după caz; 

e) eliberarea de copii după documentaţia tehnică privitoare la instalaţia de utilizare a gazelor 

naturale a clientului final, fişele de evidenţă a verificărilor/reviziilor tehnice periodice ale 

instalaţiei de utilizare a gazelor naturale şi/sau după avizul/avizul de principiu, deţinute de către 

OSD; 

f) debranşarea clienţilor finali prin scoaterea definitivă din funcţiune a branşamentului şi 

postului de reglare; 

g) modificări ale obiectivelor SD prin deviere, la cererea clientului final sau a unui terţ. 

 

Ordinul ANRE nr. 140/2015 și Ordinul 181//2015 aprobă Metodologia de stabilire a 

tarifelor reglementate pentru activităţile conexe celei de operare a sistemului de distribuţie a 

gazelor naturale, și prevede: 

- Tarifele reglementate pentru activităţile conexe, stabilite de către operatorul sistemului de 

distribuție al gazelor naturale (OSD) conform prevederilor prezentei metodologii, sunt tarifele pe 

care OSD este îndreptăţit să le factureze. 

- Tarifele reglementate  nu includ taxa pe valoare adăugată (TVA). 

 

In conformitate cu prevederile Ordinelor ANRE nr. 140/2015 și 181/2015 au rezultat 

urmatoarele tarife reglementate și structuri de deviz (revizuite), cu aplicare începând cu 07.06.2018 

 

Nr. 

crt. 

 

Denumire activitate conexă 

Tarif 

reglementat 

(lei) 
a Emitere avize referitoare la sistemul de distributie al gazelor naturale 

 

  Pentru o locatie - lei/aviz 90,75 
 

Pentru lungimi de conducte mai mici sau egale cu 100m - lei/aviz 90,75 

  Pentru lungimi de conducta ce depasesc 100m - lei/m 90,75+0,03 lei/m 

b Punere in functiune instalatii de utilizare gaze naturale    

  Echipament de masura cu debit mai mic sau egal cu 25 m³/h 82,16 

  Echipament de masura cu debit mai mare de 25m³/h si mai mic sau egal cu 160 m³/h 230,65 

  Echipament de masura cu debit mai mare de 160m³/h si mai mic sau egal cu 650m³/h 364,42 

  Echipament de masura cu debit mai mare de 650m³/h 506,31 
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  Punere in functiune fara montare aparat de masura (aparate independente, dupa PIF 

initiala) 
81,80 

c Deplasarea unei echipe la locul de consum la solicitarea consumatorului    

  Asistenta tehnica la lucrari edilitare in zona  de siguranta si de protectie a SD sau 
citirea suplimentara a echipamentului de masura - lei/h 

75,35 

  Asistenta tehnica la lucrari edilitare in zona  de siguranta si de protectie a SD pentru 
fiecare ora suplimentara - lei/h 

31,92 

  Demontarea si/sau remontarea echipamentului de masura in vederea verificarii 
metrologice a acestuia, sau cu ocazia efectuarii reviziilor periodice a IU, cu debit mai 
mic sau egal cu 25 m³/h * 

99,79 

  Demontarea si/sau remontarea echipamentului de masura in vederea verificarii 
metrologice a acestuia, sau cu ocazia efectuarii reviziilor periodice a IU, cu debit mai 
mare de 25m³/h si mai mic sau egal cu 160 m³/h * 

137,63 

  Demontarea si/sau remontarea echipamentului de masura in vederea verificarii 
metrologice a acestuia, sau cu ocazia efectuarii reviziilor periodice a IU, cu debit mai 
mare de 160m³/h si mai mic sau egal cu 650m³/h * 

162,04 

  Demontarea si/sau remontarea echipamentului de masura in vederea verificarii 
metrologice a acestuia, sau cu ocazia efectuarii reviziilor periodice a IU, cu debit mai 
mare de  650m³/h * 

227,95 

  * in cazul verificarii metrologice a carui rezultat este " admis", se adauga costurile                     
laboratorului metrologic si a BRML  

 

d Intreruperea/limitarea parametrilor tehnici/reluarea alimentarii cu gaze naturale  
 

  Sigilare/Desigilare echipament de masura 57,55 

  Demontare/montare echipament masura cu debit mai mic sau egal cu 25 mc/h 57,55 

  Demontare/montare echipament masura cu debit mai mare de 25 mc/h si mai mic sau 
egal cu 160 mc/h 

83,18 

  Demontare/montare echipament masura cu debit mai mare de 160 mc/h si mai mic 
sau egal cu 650 mc/h 

132,03 

  Demontare/montare echipament masura cu debit mai mare de 650 mc/h 197,92 

e Eliberare copii ale documentatiilor tehnice  
 

  Eliberare copie a Proiectului tehnic al instalatiei de utilizare 20,49 

  Eliberare copie a fisei de evidenta a verificarii/reviziei tehnice 6,99 

f Debransarea clientilor finali prin scoaterea definitiva din functiune a 
bransamentului si postului de reglare gaze naturale  

cf. Deviz 1 

g Modificarea obiectivelor sistemului de distributie a gazelor naturale prin 
deviere, la cererea solicitantului  

cf. Deviz 2 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Structura Deviz 1 - Debranşarea clienţilor finali prin scoaterea definitivă din funcţiune a branşamentului şi 

postului de reglare 

TIPURI DE CHELTUIELI U.M. Cantit P.U. Valoare 

1 Cheltuieli directe  
1.1 Cheltuieli privind salariile directe ora 

   

1 instalator autorizati ANRE PGD    

2 instalatori autorizati ANRE grad EGD    

deplasarea in teren a 2 instalatori EGD    

un salariat in activ. de alocare a resurselor necesare    

1.2 Contributii asiguratorii pentru munca 2,25% % 
   

1.3 Cheltuieli privind consumul de materiale buc 
   

  Materialele se vor completa  după caz    

1.4 Cheltuieli privind transportul la si de la locul amplasamentului km    

1.5 Alte cheltuieli directe (sapatura) ml    

2 Cheltuieli indirecte (max. 10% din totalul cheltuielilor directe)  

3 Rata profitului 5% (1+2)  

TARIF (LEI, fara TVA)  

       

      

Structura Deviz 2 - Modificări ale obiectivelor SD prin deviere, la cererea clientului final sau a unui terţ 

TIPURI DE CHELTUIELI U.M. Cantit P.U. Valoare 

1 Cheltuieli directe  
1.1 Cheltuieli privind salariile directe ora 

   

Personal si nr. de ore functie de complexitatea lucararii    

Deplasarea in teren a personalului    

1 salariat in activ. de alocare a resurselor necesare    

1.2 Contributii asiguratorii pentru munca 2,25% % 
   

1.3 Cheltuieli privind consumul de materiale buc 
   

  In funcție de tipul lucrării se vor trece materialele consumate!    

1.4 Cheltuieli privind transportul la si de la locul amplasamentului km    

1.5 Alte cheltuieli directe      

2 Cheltuieli indirecte (max. 10% din totalul cheltuielilor directe)  

3 Rata profitului 5% (1+2)  

TARIF (LEI, fara TVA)   

 
 


