
Lista tarifelor aferente activităților conexe celei de operare a sistemului de distribuție a gazelor naturale, 

prestate de S.C. DESIGN PROIECT S.R.L. IASI valabile începând cu 01.01.2022 

 

Nr. 

Crt. 
Denumirea tarifului Tarif, lei fără  

TVA 

Tarif, lei cu 

TVA 

1. Tarif pentru deconectarea si reconectarea echipamentului de măsurare a 
gazelor naturale 

252,11 300,00 

2. Tarif analiza cerere de racordare – clienți non casnici 268,91 320,00 

3. Tariful aferent activității de emitere a avizelor referitoare la SD, 
conform prevederilor legale privind autorizarea executării lucrărilor de 
construcții 

  

3.1 Pentru lungimi de conducte ≤ 100 ml (lei/aviz) 210,08 250,00 

3.2 Pentru lungimi de conducte > 100 ml (lei/ml) 210,09 lei+ 
0,42 lei/ml 

suplimentar 

250,00lei+ 
0,50 lei/ml 

suplimentar 

3. Tariful aferent activității de punere in funcțiune a IU cu instalarea 
echipamentului/sistemului de măsură 

  

3.1 cu debit ≤ 25 m3/h 340,33 405,00 

3.2 cu debit > 25 m3/h si ≤ 160 m3/h 540,33 643,00 

3.3 cu debit >160 m3/h si ≤ 650 m3/h 1100,00 1309,00 

3.4 cu debit >650 m3/h 1500,00 1785,00 

3.5 Tariful aferent activității de punere in funcțiune a IU fără instalarea 
echipamentului/sistemului de măsură 

200,00 238,00 

4. Tariful aferent activității de deplasare a unei echipe tehnice la locul de consum, 
cu excepția situațiilor legate de funcționarea în condiții de siguranța a IU sau a 
SD, ori pentru asistenta la lucrările edilitare din zona de siguranța și 

de protecție a SD 

  

4.1.1 Tariful aferent activității de deplasare a unei echipe tehnice la locul 
de consum pentru asistenta la lucrările edilitare din zona de siguranță si de 

protecție a SD, o ora ( lei/h ) 

126,05 150,00 

4.1.2 Tariful aferent activității de deplasare a unei echipe tehnice la locul 
de consum pentru asistenta la lucrările edilitare din zona de siguranță si de 

protecție a SD pentru fiecare ora suplimentara (lei/h) 

84,03 100,00 

4.2 Tariful aferent activității de deplasare a unei echipe tehnice la locul de consum 
pentru acordarea de consultanta tehnica privitoare la SD ( lei / h ) 

126,05 150,00 

4.3 Tariful aferent activității de deplasare a unei echipe tehnice la locul de consum 
pentru demontarea si/sau remontarea echipamentului/sistemului 

de măsurare a gazelor naturale, in vederea verificării metrologice a acestuia sau 
cu ocazia efectuării reviziilor tehnice periodice ale IU 

  

4.3.1.1 Tariful aferent activității de deplasare a unei echipe tehnice la locul de consum 
pentru demontarea si/sau remontarea echipamentului/sistemului 

de măsurare a gazelor naturale cu debit ≤ 25 m3/h, in vederea verificării 
metrologice a acestuia 

126,05 150,00 

4.3.1.2 Tariful aferent activității de deplasare a unei echipe tehnice la locul de consum 
pentru demontarea si/sau remontarea echipamentului/sistemului 

de măsurare a gazelor naturale cu debit >25 m3/h si ≤ 160 m3/h, in vederea 
verificării metrologice a acestuia 

210,08 250,00 

4.3.1.3 Tariful aferent activității de deplasare a unei echipe tehnice la locul de consum 
pentru demontarea si/sau remontarea echipamentului/sistemului 

de măsurare a gazelor naturale cu debit >160 m3/h si ≤ 650 m3/h, in vederea 
verificării metrologice a acestuia 

336,13 400,00 

4.3.1.4 Tariful activității de deplasare a unei echipe tehnice la locul de consum pentru 
demontarea si/sau remontarea echipamentului/sistemului de măsurare a 

gazelor naturale cu debit > 650 m3/h, in vederea verificării metrologice 

630,25 750,00 



    

4.3.2 Tariful aferent activității de deplasare a unei echipe tehnice la locul de consum 
pentru demontarea si/sau remontarea echipamentului/sistemului 

de măsurare a gazelor naturale cu debit ≤ 1600 m3/h, cu ocazia efectuării 
reviziilor tehnice periodice ale IU 

168,06 200,00 

4.4 Tariful aferent activității de deplasare a unei echipe tehnice la locul 
de consum pentru citirea suplimentara a echipamentului/sistemului de 

măsurare a gazelor naturale 

168,06 200,00 

5 Tariful aferent activității de întrerupere/limitare a parametrilor 
tehnici/reluare a alimentarii cu gaze naturale la cererea clientului final a 

furnizorului de gaze naturale sau a operatorului conductelor de alimentare din 
amonte/operatorului de transport si de sistem/operatorului de distribuție 

  

5.1 Tariful aferent activității de întrerupere/limitare a parametrilor tehnici prin 
sigilare la cererea clientului final 

126,05 150,00 

5.2 Tariful aferent activității de reluare a alimentarii cu gaze naturale prin desigilare 
la cererea clientului final 

126,05 150,00 

5.3 Tariful aferent activității de întrerupere/limitare a parametrilor 
tehnici/reluare a alimentarii cu gaze naturale prin sigilare/desigilare la cererea 

furnizorului sau operatorului 

168,06 200,00 

5.4.1 Tariful aferent activității de întrerupere/limitare a parametrilor 
tehnici cu demontarea echipamentului/sistemului de măsurare a gazelor 

naturale cu debit ≤ 25 m3/h 

168,06 200,00 

5.4.2 Tariful aferent activității de întrerupere/limitare a parametrilor tehnici cu 
demontarea echipamentului/sistemului de măsurare a gazelor 

naturale cu debit > 25 m3/h si ≤ 160 m3/h 

168,06 200,00 

5.4.3 Tariful aferent activității de întrerupere/limitare a parametrilor tehnici cu 
demontarea echipamentului/sistemului de măsurare a 

gazelor naturale cu debit > 160 m3/h si ≤ 650 m3/h 

252,10 300,00 

5.4.4 Tariful aferent activității de întrerupere/limitare a parametrilor tehnici cu 
demontarea echipamentului/sistemului de măsurare a gazelor 

naturale cu debit > 650 m3/h 

336,13 400,00 

5.5.1 Tariful aferent activității de reluare a alimentarii cu gaze naturale 
cu remontarea echipamentului/sistemului de măsurare a gazelor naturale cu 

debit ≤ 25 m3/h 

168,06 200,00 

5.5.2 Tariful aferent activității de reluare a alimentarii cu gaze naturale cu 
remontarea echipamentului/sistemului de măsurare a gazelor naturale cu 

debit > 25 m3/h si ≤ 160 m3/h 

210,08 250,00 

5.5.3 Tariful aferent activității de reluare a alimentarii cu gaze naturale cu 
remontarea echipamentului/sistemului de măsurare a gazelor naturale cu 

debit > 160 m3/h si ≤ 650 m3/h 

252,100 300,00 

5.5.4 Tariful aferent activității de reluare a alimentarii cu gaze naturale cu 
remontare echipamentului/sistemului de măsurare a gazelor naturale cu 

debit > 650 m3/h 

336,13 400,00 

6. Tariful aferent activității de eliberare de copii după documentația 
tehnica privitoare la IU a clientului final si/sau după avizul/avizul de principiu 

deținute de către OSD 

84,03 100,00 

7. Tariful aferent activității de eliberare de copii după fișele de evidență a 
verificărilor/reviziilor tehnice periodice ale IU deținute de către OSD 

84,03 100,00 



Lista tarifelor aferente altor activității prestate de S.C. DESIGN PROIECT S.R.L. valabile începând cu 

01.01.2022 

 
 
 
 
 

 

 
Nr. crt. 

 
Denumirea tarifului 

 
Tarif, lei fără  TVA 

 
Tarif, lei cu TVA 

1 Tarif recepție tehnica *   
1.1 Conducte:   
1.1.1 pana la 500 m inclusiv 420,16 500,00 
1.1.2 Peste 500 m 672,26 800,00 
2 Tarif punere in funcțiune *   
2.1 Conducta 756,30 900,00 
3 Tarif deplasare * * 168,06 200,00 

 
 

* Tariful se percepe doar la consumatori izolați 

 
* * Tariful se va percepe când echipa S.C. DESIGN PROIECT S.R.L. s-a deplasat pentru prestarea unui serviciu, dar 

din motive aflate in afara controlului acestuia realizarea serviciului nu a fost posibila 


