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NORD GAZ S.R.L. Rădăuți              

TARIFE  ACTIVITĂȚI  CONEXE 
PRACTICATE  DE  NORD GAZ S.R.L. INCEPAND  CU  DATA  DE  01.01.2016 

 

TARIFELE SUNT IN LEI, FARA T.V.A. 
 

FIȘA DOCUMENTARĂ NR. 1 

1. Emiterea avizelor referitoare la S.D. conform prevederilor legale privind 

autorizarea executării lucrărilor de construcții 
 

Fișa Unitatea de măsură 

(activitate) 

Tarif 

(lei) 

Termen Modul de 

plată 

1 

• 1 aviz pentru: 

- un imobil 

- o utilitate publică pe o stradă 

- un branșament 

331,00 
maxim 15 zile 

calendaristice de la 

primirea cereri 
la 

depunerea 

cererii • aviz pentru a doua utilitate sau stradă și 

următoarele 165,00 
maxim 15 zile + 2 zile 

lucrătoare pt. fiecare 

utilitate sau stradă 

FIȘA DOCUMENTARĂ NR. 2 

2. Punerea în funcțiune a instalațiilor de utilizare a gazelor naturale, aparținând 

clienților finali din zonele delimitate pentru care deține licența de operare. 
 

Fișa Unitatea de măsură 

(activitate) 

Tarif 

(lei) 

Termen Modul de 

plată 

2/1-A 
• P.I.F. instalație de utilizare cu montare 

contor cu debit ≤ 25 mc/h 
85,00 

maxim 7 zile lucrătoare 

de la primirea cereri 

pentru debite aprobate 

mai mici sau egal cu 250 

mc/h la 

depunerea 

cererii / 

solicitării 

2/1-B 
• P.I.F. instalație de utilizare cu montare 

contor cu debit > 25 mc/h ≤ 160 mc/h 150,00 

2/1-C 
• P.I.F. instalație de utilizare cu montare 

contor cu debit > 160 mc/h ≤ 650 mc/h 216,00 
maxim 7 cu debit ≤ 250 
maxim 15 zile cu debit 

>250 ≤ 650 

2/1-D 
• P.I.F. instalație de utilizare cu montare 

contor cu debit > 650 mc/h 
348,00 

maxim 15 zile lucrătoare 

de la primirea cererii 

2/2 
• P.I.F. instalație de utilizare fără montare 

contor 
39,00 

maxim 7 cu debit ≤ 250 

maxim 15 cu debit >250 

FIȘA DOCUMENTARĂ NR. 3 

3. Deplasarea unei echipe tehnice 
 

Fișa Unitatea de măsură 

(activitate) 

Tarif 

(lei) 

Termen Modul de 

plată 

3/1-A 

• la locul de consum pentru citirea suplimentară a 

echipamentului/sistemului de măsurare a gazelor 

naturale și/sau legate de sistarea furnizării gazelor 

naturale conform solicitării 

157,00 

maxim 7 zile 

lucrătoare de la 

primirea cereri 

la 

depunerea 

cererii / 

solicitării 

3/1-B 

• la locul de consum pentru demontarea și/sau 

remontarea echipamentului / sistemului de măsurare 

a gazelor naturale în vederea verificării metrologice 

cu debit de gaze naturale ≤ 25 mc/h 

105,00 

3/1-C 

• la locul de consum pentru demontarea și/sau 

remontarea echipamentului/sistemului de măsurare a 

gazelor naturale în vederea verificării metrologice cu 

debit de gaze naturale > 25 mc/h  ≤ 160 mc/h 

150,00 

3/1-D 

• la locul de consum pentru demontarea și/sau 

remontarea echipamentului/sistemului de măsurare a 

gazelor naturale în vederea verificării metrologice cu 

debit de gaze naturale > 160 mc/h  ≤ 650 mc/h 

216,00 
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Fișa Unitatea de măsură 

(activitate) 

Tarif 

(lei) 

Termen Modul de 

plată 

3/1-E 

• la locul de consum pentru demontarea și/sau 

remontarea echipamentului/sistemului de măsurare a 

gazelor naturale în vederea verificării metrologice cu 

debit de gaze naturale > 650 mc/h 

348,00 
maxim 7 zile 

lucrătoare de la 

primirea cereri 

la 

depunerea 

cererii / 

solicitării 
3/2 

• deplasarea unei echipe tehnice pentru asistență la 

lucrările edilitare din zona de siguranță și de 

protecție a S.D. 

154,00 

 

FIȘA DOCUMENTARĂ NR. 4 

4. 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 și 

de sistem/Operatorului de distribuție, după caz pentru: 
 

Fișa Unitatea de măsură 

(activitate) 

Tarif 

(lei) 

Termen Modul de plată 

4/1 

• care nu implică ridicarea/montarea 

echipamentului/ sistemului de măsură cu 

debit ≤ 25 mc/h 

52,00 

maxim 24 ore de la 

primirea cererii 

a) la depunerea 

cererii / 

solicitării 

 

b) când 

solicitantul este 

furnizorul sau 

OST plata în 

maxim 15 zile 

de la emiterea 

facturii 

4/2 

• care nu implică ridicarea/montarea 

echipamentului/ sistemului de măsură cu 

debit de > 25 mc/h ≤ 650 mc/h 

73,00 

4/3 

• care nu implică ridicarea/montarea 

echipamentului/ sistemului de măsură cu 

debit de > 650 mc/h 

81,00 

4/4 

• care implică ridicarea/montarea 

echipamentului/sistemului de măsură cu 

debit de ≤ 25 mc/h 

65,00 

4/5 

• care implică ridicarea/montarea 

echipamentului/sistemului de măsură cu 

debit de > 25 mc/h ≤ 160 mc/h 

113,00 

4/6 

• care implică ridicarea/montarea 

echipamentului/sistemului de măsură cu 

debit de > 160 mc/h ≤ 650 mc/h 

147,00 

4/7 

• care implică ridicarea/montarea 

echipamentului/sistemului de măsură cu 

debit de > 650 mc/h 

221,00 

 
FIȘA DOCUMENTARĂ NR. 5 

5. Eliberarea de copii după documentația tehnică privitoare la instalația de 

utilizare a clientului final, fișele de evidență a verificărilor/reviziilor tehnice 

periodice ale instalațiilor de utilizare și/sau după avizul/avizul de principiu, 

deținute de către O.S.D. 
 

Fișa Unitatea de măsură 

(activitate) 

Tarif 

(lei) 

Termen Modul de plată 

5 
• o copie mărimea A4 sau A3 

4,00 7 zile lucrătoare 
la depunerea 

solicitării 
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FIȘA DOCUMENTARĂ NR. 6 

6. Debranșarea clienților finali prin scoaterea definitivă din funcțiune a 

branșamentului și postului de reglare. 

- „Fără subactivitățile de la art. 10, al(1), lit. b) și f)” din Metodologie. 
 

Fișa Unitatea de măsură 

(activitate) 

Tarif 

(lei) 

Termen Modul de plată 

6 

• un branșament și post de reglare cu 

diametrul: 

- la oțel cuprins între 1” ÷ 2”; 

- la PE cuprins între 32 ÷ 63 mm; 

- cheltuieli materiale refacere (balast, 

macadam, beton, asfalt, dale, etc.) 

deviz estimativ 

 

439,00 

7 zile 

lucrătoare 
la depunerea 

solicitării 

 
FIȘA DOCUMENTARĂ NR. 7 

7. Modificări ale obiectivelor S.D. prin deviere, la cererea clientului final sau a unu terț 

- „Fără subactivitățile de la art. 11, al(1), lit. d) și e)” din Metodologie. 
 

Fișa Unitatea de măsură 

(activitate) 

Tarif 

(lei) 

Termen Modul de plată 

7 
• o solicitare privind devierea 

obiectivului S.D. 
deviz estimativ 

2.823,00 
7 zile 

lucrătoare 
la depunerea 

solicitării 

 

 
 

 

 

 


