
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

Societatea Naţională de Gaze Naturale Romgaz S.A. – Mediaş - România 
 

 

Capital social: 385.422.400 lei 

CIF:  RO 14056826  

Nr. Ord.reg.com/an : J32/392/2001 

RO08 RNCB 0231 0195 2533 0001 - BCR Mediaş 

RO12 BRDE 330S V024 6190 3300 - BRD Mediaş 

 

S.N.G.N. Romgaz S.A.  
551130, Piața C.I. Motaş, nr.4   
Mediaş, jud. Sibiu - România 
Telefon:  004-0374 - 401020 
Fax:  004-0269-846901 
E-mail: secretariat@romgaz.ro 
www.romgaz.ro 
 

   

         Tarifelor aferente activitatii de intrerupere/limitare a parametrilor tehnici/reluare a alimentarii cu 

gaze naturale sau a operatorului conductelor de alimentare din amonte/operatorului de transport 

și de sistem/operatorului de distribuție 

 

Tarife aferente activității de întrerupere/limitare a parametrilor tehnici/reluare a 

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  

U.M.  S.N.G.N. ROMGAZ 

S.A.  

Locația 

Ghercești Stejari 

pentru echipamente/sisteme de masură cu debit de gaze naturale mai mic sau egal cu 

25 mc/h 

lei/operație 101,00 322,00 

pentru echipamente/sisteme de masură cu debit de gaze naturale mai mare de 25 mc/h 

și mai mic de 160 mc/h 

lei/operație 185,00   

pentru echipamente/sisteme de masură cu debit de gaze naturale mai mare de 160 

mc/h și mai mic sau egal cu  650 mc/h 

lei/operație 250,00   

pentru echipamente/sisteme de masură cu debit de gaze naturale mai mare de  650 

mc/h 

lei/operație 396,00   

 

FUNDAMENTAREA TARIFULUI 

pentru "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" 
 

pentru echipamente/sisteme de masură cu debit de gaze naturale mai mic sau egal cu 25 mc/h - locația Ghercești 

 

Nr.crt. Indicatori  Cantități P/U U.M. Valoare 

0 1 2 3 4 2 x 3 

1 Cheltuieli directe (rd.1.1+rd.1.2+rd.1.3+rd.1.4+rd.1.5)     lei/operație 87,84 

1,1 Cheltuieli privind salariile directe - maximum 1 instalator autorizat ANRE      lei/operație 41,49 

  a) sigilare/desigilare echipament/sistem de măsură - 0.25 ore; 0,25 55,32 lei/oră 13,83 

b) ridicare/montare echipament/sistem de măsură cu debit de gaze naturale 

mai mic sau egal cu 25 mc/h - 0.25 ore; 

0,25 55,32 lei/oră 13,83 

c) numărul maxim de ore admis pentru alocarea resurselor necesare şi 

programarea deplasării este de 0.5 ore. 

0,25 55,32 lei/oră 13,83 

1,2 Cheltuieli privind contribuțiile la asigurările sociale (rd.1.1 x 2.25 %)     lei/operație 0,93 

1,3 Cheltuieli privind consumul de materiale (hartie, garnitură, sigiliu)     lei/operație 7,17 

1,4 Transportul la și de la locul amplasamentului în limita a 7.5 l/100 km 25,00 1,53 lei/operație 38,25 

1,5 Alte cheltuieli directe     lei/operație 0,00 

2 Cheltuieli indirecte - maximum 10% din cheltuielile directe (rd.1 x 0.10)     lei/operație 8,78 

3 Profit 5% [(rd.1+rd.2) x 0.5]     lei/operație 4,83 

4 TOTAL (rd.1+rd.2+rd.3)     lei/operație 101,45 

5 Tarif rotunjit     lei/operație 101,00 
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pentru echipamente/sisteme de masură cu debit de gaze naturale mai mic sau egal cu 25 mc/h - locația Stejari 

 

 

Nr.crt. Indicatori  Cantități P/U U.M. Valoare 

0 1 2 3 4 2 x 3 

1 Cheltuieli directe (rd.1.1+rd.1.2+rd.1.3+rd.1.4+rd.1.5)     lei/operație 279,09 

1,1 Cheltuieli privind salariile directe - maximum 1 instalator autorizat ANRE      lei/operație 41,49 

  a) sigilare/desigilare echipament/sistem de măsură - 0.25 ore; 0,25 55,32 lei/oră 13,83 

b) ridicare/montare echipament/sistem de măsură cu debit de gaze naturale mai mic 

sau egal cu 25 mc/h - 0.25 ore; 

0,25 55,32 lei/oră 13,83 

c) numărul maxim de ore admis pentru alocarea resurselor necesare şi programarea 

deplasării este de 0.5 ore. 

0,25 55,32 lei/oră 13,83 

1,2 Cheltuieli privind contribuțiile la asigurările sociale (rd.1.1 x 2.25 %)     lei/operație 0,93 

1,3 Cheltuieli privind consumul de materiale (hartie, garnitură, sigiliu)     lei/operație 7,17 

1,4 Transportul la și de la locul amplasamentului în limita a 7.5 l/100 km 150,00 1,53 lei/operație 229,50 

1,5 Alte cheltuieli directe     lei/operație 0,00 

2 Cheltuieli indirecte - maximum 10% din cheltuielile directe (rd.1 x 0.10)     lei/operație 27,91 

3 Profit 5% [(rd.1+rd.2) x 0.5]     lei/operație 15,35 

4 TOTAL (rd.1+rd.2+rd.3)     lei/operație 322,35 

5 Tarif rotunjit     lei/operație 322,00 

 

pentru echipamente/sisteme de masură cu debit de gaze naturale mai mare de 25 mc/h și mai mic de 160 mc/h - 

locația Ghercești 

 

 

Nr.crt. Indicatori  Cantități P/U U.M. Valoare 

0 1 2 3 4 2 x 3 

1 Cheltuieli directe (rd.1.1+rd.1.2+rd.1.3+rd.1.4+rd.1.5)     lei/operație 159,67 

1,1 Cheltuieli privind salariile directe - maximum 2 instalatori autorizați ANRE      lei/operație 111,74 

  a) sigilare/desigilare echipament/sistem de măsură - 0.25 ore; 0,25 111,74 lei/oră 27,93 

b) ridicare/montare echipament/sistem de măsură cu debit de gaze naturale mai mare 

de 25 mc/h şi mai mic sau egal cu 160 mc/h - 0.5 ore; 

0,50 111,74 lei/oră 55,88 

c) numărul maxim de ore admis pentru alocarea resurselor necesare şi programarea 

deplasării este de 0.5 ore. 

0,25 111,74 lei/oră 27,93 

1,2 Cheltuieli privind contribuțiile la asigurările sociale (rd.1.1 x 2.25 %)     lei/operație 2,51 

1,3 Cheltuieli privind consumul de materiale (hârtie, garnitură, sigiliu)     lei/operație 7,17 

1,4 Transportul la și de la locul amplasamentului în limita a 7.5 l/100 km 25,00 1,53 lei/operație 38,25 

1,5 Alte cheltuieli directe     lei/operație 0,00 

2 Cheltuieli indirecte - maximum 10% din cheltuielile directe (rd.1 x 0.10)     lei/operație 15,97 

3 Profit 5% [(rd.1+rd.2) x 0.5]     lei/operație 8,78 

4 TOTAL (rd.1+rd.2+rd.3)     lei/operație 184,42 

5 Tarif rotunjit     lei/operație 185,00 
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pentru echipamente/sisteme de masură cu debit de gaze naturale mai mare de 160 mc/h și mai mic sau egal cu  

650 mc/h - locația Ghercești 

 

 

Nr.crt. Indicatori  Cantități P/U U.M. Valoare 

0 1 2 3 4 2 x 3 

1 Cheltuieli directe (rd.1.1+rd.1.2+rd.1.3+rd.1.4+rd.1.5)     lei/operație 216,79 

1,1 Cheltuieli privind salariile directe - maximum 2 instalatori autorizați ANRE      lei/operație 167,60 

  a) sigilare/desigilare echipament/sistem de măsură - 0.25 ore; 0,25 111,74 lei/oră 27,93 

b) ridicare/montare echipament/sistem de măsură cu debit de gaze naturalemai mare 

de 160 mc/h şi mai mic sau egal cu 650 mc/h - 1.00 oră; 

1,00 111,74 lei/oră 111,74 

c) numărul maxim de ore admis pentru alocarea resurselor necesare şi programarea 

deplasării este de 0.5 ore. 

0,25 111,74 lei/oră 27,93 

1,2 Cheltuieli privind contribuțiile la asigurările sociale (rd.1.1 x 2.25 %)     lei/operație 3,77 

1,3 Cheltuieli privind consumul de materiale (hârtie, garnitură, sigiliu)     lei/operație 7,17 

1,4 Transportul la și de la locul amplasamentului în limita a 7.5 l/100 km 25,00 1,53 lei/operație 38,25 

1,5 Alte cheltuieli directe     lei/operație 0,00 

2 Cheltuieli indirecte - maximum 10% din cheltuielile directe (rd.1 x 0.10)     lei/operație 21,68 

3 Profit 5% [(rd.1+rd.2) x 0.5]     lei/operație 11,92 

4 TOTAL (rd.1+rd.2+rd.3)     lei/operație 250,39 

5 Tarif rotunjit     lei/operație 250,00 

 

 

 

 

pentru echipamente/sisteme de masură cu debit de gaze naturale mai mare de  650 mc/h - locația Ghercești 

 

Nr.crt. Indicatori  Cantități P/U U.M. Valoare 

0 1 2 3 4 2 x 3 

1 Cheltuieli directe (rd.1.1+rd.1.2+rd.1.3+rd.1.4+rd.1.5)     lei/operație 342,90 

1,1 Cheltuieli privind salariile directe - maximum 3 instalatori autorizați 

ANRE  

    lei/operație 290,93 

  a) sigilare/desigilare echipament/sistem de măsură - 0.25 ore; 0,25 161,63 lei/oră 40,41 

b) ridicare/montare echipament/sistem de măsură cu debit de gaze 

naturale mai mare de 650 mc/h - 1.30 ore; 

1,30 161,63 lei/oră 210,11 

c) numărul maxim de ore admis pentru alocarea resurselor necesare 

şi programarea deplasării este de 0.5 ore. 

0,25 161,63 lei/oră 40,41 

1,2 Cheltuieli privind contribuțiile la asigurările sociale (rd.1.1 x 2.25 %)     lei/operație 6,55 

1,3 Cheltuieli privind consumul de materiale (hârtie, garnitură, sigiliu)     lei/operație 7,17 

1,4 Transportul la și de la locul amplasamentului în limita a 7.5 l/100 km 25,00 1,53 lei/operație 38,25 

1,5 Alte cheltuieli directe     lei/operație 0,00 

2 Cheltuieli indirecte - maximum 10% din cheltuielile directe (rd.1 x 

0.10) 

    lei/operație 34,29 

3 Profit 5% [(rd.1+rd.2) x 0.5]     lei/operație 18,86 

4 TOTAL (rd.1+rd.2+rd.3)     lei/operație 396,05 

5 Tarif rotunjit     lei/operație 396,00 

 

 

 


