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FUNDAMENTAREA TARIFULUI 

 pentru „Punerea în funcțiune a instalațiilor de utilizare a gazelor naturale, aparținând clienților 

finali din zonele delimitate pentru care Operatorul Sistemului de Distribuție deține licența de 

operare" 

 pentru „Punerea în funcțiune a IU cu montarea echipamentelor/sistemelor de măsură cu debit 

de gaze naturale mai mic sau egal cu 25 mc/h - locația Ghercești” 

 

Nr.  

crt.  
Indicatori       U.M.    Valoare 

0 1 2 3 

1 Cheltuieli directe (rd.1.1+rd.1.2+rd.1.3+rd.1.4+rd.1.5) lei/operație   62,57 

1,1 Cheltuieli privind salariile directe lei/oră   23,06 

  a) înregistrarea solicitării, verificarea conformității documentelor depuse și predarea unui  

exemplar din Instrucțiunile pt. utilizarea gazelor naturale - max. 0.5 ore cf. Ordin A.N.R.E.  

140/2015; 

lei/oră   11,51 

  b) deplasarea în teren la locul de consum, montarea echipamentului/sistemului de măsurare 

a gazelor naturale, verificarea etanșeităților la racordurile olandeze/flanșele echipamentului/ 

sistemului de măsurare a gazelor naturale, sigilarea racordurilor olandezelor/flanșelor 

echipamentului/sistemului de măsurare gaze naturale, punerea în funcțiune a IU - max. 0.25 

ore, 1 instalator autorizat cf. Ordin A.N.R.E. 140/2015. 

lei/oră   11,55 

1,2 Cheltuieli privind contribuțiile la asigurările sociale (rd.1.1 X 2.25 %) lei/oră   0,52 

1,3 Cheltuieli privind consumul de materiale (garnituri de cauciuc) lei/operație   0,74 

1,4 Transportul la și de la locul amplasamentului în limita a 7.5 l/100 km - decontare la cost  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   6,26 

3 Profit 5% [(rd.1+rd.2) x 0.05] lei/operație   3,44 

4 TOTAL (rd.1+rd.2+rd.3) lei/operație   72,27 

5 Tarif rotunjit lei/operație   

 

 pentru „Punerea în funcțiune a IU cu montarea echipamentelor/sistemelor de măsură cu debit 

de gaze naturale mai mic sau egal cu 25 mc/h - locația Stejari” 

 

Nr. 

crt. 
Indicatori U.M. Valoare 

0 1 2 3 

1 Cheltuieli directe (rd.1.1+rd.1.2+rd.1.3+rd.1.4+rd.1.5) lei/operație   253,82 

1,1 Cheltuieli privind salariile directe  lei/oră   23,06 

  a) înregistrarea solicitării, verificarea conformității documentelor depuse și predarea 

unui exemplar din Instrucțiunile pt. utilizarea gazelor naturale - max. 0.5 ore cf. Ordin 

A.N.R.E. 140/2015; 

lei/oră   11,51 

  b) deplasarea în teren la locul de consum, montarea echipamentului/sistemului de 

măsurare a gazelor naturale, verificarea etanșeităților la racordurile 

olandeze/flanșele echipamentului/sistemului de măsurare a gazelor naturale, 

sigilarea racordurilor olandezelor/flanșelor echipamentului/sistemului de măsurare 

gaze naturale, punerea în funcțiune a IU - max. 0.25 ore, 1 instalator autorizat cf. 

Ordin A.N.R.E. 140/2015. 

lei/oră   11,55 
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Nr. 

crt. 
Indicatori U.M. Valoare 

1,2 Cheltuieli privind contribuțiile la asigurările sociale (rd.1.1 X 2.25 %) lei/oră   0,52 

1,3 Cheltuieli privind consumul de materiale (garnituri de cauciuc) lei/operație   0,74 

1,4 Transportul la și de la locul amplasamentului în limita a 7.5 l/100 km - decontare la 

cost  

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   25,38 

3 Profit 5% [(rd.1+rd.2) x 0.05] lei/operație   13,96 

4 TOTAL (rd.1+rd.2+rd.3) lei/operație   293,16 

5 Tarif rotunjit lei/operație   

 

 pentru „Punerea în funcțiune a IU cu montarea  echipamentelor/sistemelor 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 U.M. Valoare 

0 1 2 3 

1 Cheltuieli directe (rd.1.1+rd.1.2+rd.1.3+rd.1.4+rd.1.5) lei/operație   74,34 

1,1 Cheltuieli privind salariile directe      lei/oră   34,57 

  a) înregistrarea solicitării, verificarea conformității documentelor depuse și predarea 

unui exemplar din Instrucțiunile pt. utilizarea gazelor naturale  - max. 0.5 ore, max. 

1 persoană cf. Ordin A.N.R.E. 140/2015; 

lei/oră   11,51 

  b) deplasarea la locul de consum, montarea echipamentului/sistemului de măsurare 

a gazelor naturale, verificarea etanșeităților la racordurile olandeze/flanșele 

echipamentului/sistemului de măsurare a gazelor naturale, sigilarea racordurilor 

olandezelor/flanșelor echipamentului/sistemului de măsurare gaze naturale, 

punerea în funcțiune a IU - max. 0.5 ore, 2 instalatori autorizați cf. Ordin A.N.R.E. 

140/2015. 

lei/oră   23,06 

1,2 Cheltuieli privind contribuțiile la asigurările sociale (rd.1.1 X 2.25 %) lei/oră   0,78 

1,3 Cheltuieli privind consumul de materiale (garnituri de cauciuc) lei/operație   0,74 

1,4 Transportul la și de la locul amplasamentului în limita a 7.5 l/100 km - decontare la 

cost  

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   7,43 

3 Profit 5% [(rd.1+rd.2) x 0.05] lei/operație   4,09 

4 TOTAL (rd.1+rd.2+rd.3) lei/operație   85,86 

5 Tarif rotunjit lei/operație   

 

 pentru „Punerea în funcțiune a IU cu montarea  echipamentelor/sistemelor de masură cu debit 

de gaze naturale mai mare de 25 mc/h și mai mic de 160 mc/h  - locația Stejari” 

 

Nr. 

crt. 

Indicatori U.M. Valoare 

0 1 2 3 

1 Cheltuieli directe (rd.1.1+rd.1.2+rd.1.3+rd.1.4+rd.1.5) lei/operație   265,59 

1,1 Cheltuieli privind salariile directe         lei/oră   34,57 

  a) înregistrarea solicitării, verificarea conformității documentelor depuse și predarea 

unui exemplar din Instrucțiunile pt. utilizarea gazelor naturale - max. 0.5 ore cf. Ordin 

A.N.R.E. 140/2015; 

lei/oră   11,51 

  b) deplasarea la locul de consum, montarea echipamentului/sistemului de măsurare 

a gazelor naturale, verificarea etanșeităților la racordurile olandeze/flanșele 

echipamentului/sistemului de măsurare a gazelor naturale, sigilarea racordurilor 

olandezelor/flanșelor echipamentului/sistemului de măsurare gaze naturale, 

lei/oră   23,06 
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Nr. 

crt. 

Indicatori U.M. Valoare 

punerea în funcțiune a IU - max. 0.5 ore, 2 instalatori autorizați cf. Ordin A.N.R.E. 

140/2015. 

1,2 Cheltuieli privind contribuțiile la asigurările sociale (rd.1.1 X 2.25 %) lei/oră   0,78 

1,3 Cheltuieli privind consumul de materiale (garnituri de cauciuc) lei/operație   0,74 

1,4 Transportul la și de la locul amplasamentului în limita a 7.5 l/100 km - decontare la 

cost  

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   26,56 

3 Profit 5% [(rd.1+rd.2) x 0.05] lei/operație   14,61 

4 TOTAL (rd.1+rd.2+rd.3) lei/operație   306,76 

5 Tarif rotunjit lei/operație   

 

 pentru „Punerea în funcțiune a IU cu montarea echipamentelor/sistemelor de masură cu debit 

de gaze naturale mai mare de 160 mc/h și mai mic de 650 mc/h  - locația Ghercești” 

 

Nr. 

crt. 

Indicatori U.M. Valoar

e 

0 1 2 3 

1 Cheltuieli directe (rd.1.1+rd.1.2+rd.1.3+rd.1.4+rd.1.5) lei/operație   74,34 

1,1 Cheltuieli privind salariile directe  lei/oră   34,57 

  a) înregistrarea solicitării, verificarea conformității documentelor depuse și predarea 

unui exemplar din Instrucțiunile pt. utilizarea gazelor naturale - max. 0.5 ore cf. Ordin 

A.N.R.E. 140/2015; 

lei/oră   11,51 

  b) deplasarea la locul de consum, montarea echipamentului/sistemului de măsurare 

a gazelor naturale, verificarea etanșeităților la racordurile olandeze/flanșele 

echipamentului/sistemului de măsurare a gazelor naturale, sigilarea racordurilor 

olandezelor/flanșelor echipamentului/sistemului de măsurare gaze naturale, punerea 

în funcțiune a IU - max. 1 oră, 2 instalatori autorizați cf. Ordin A.N.R.E. 140/2015. 

lei/oră   23,06 

1,2 Cheltuieli privind contribuțiile la asigurările sociale (rd.1.1 X 2.25 %) lei/oră   0,78 

1,3 Cheltuieli privind consumul de materiale (garnituri de cauciuc) lei/operație   0,74 

1,4 Transportul la și de la locul amplasamentului în limita a 7.5 l/100 km - decontare la 

cost  

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   7,43 

3 Profit 5% [(rd.1+rd.2) x 0.05] lei/operație   4,09 

4 TOTAL (rd.1+rd.2+rd.3) lei/operație   85,86 

5 Tarif rotunjit lei/operație   

 

 pentru „Punerea în funcțiune a IU cu montarea echipamentelor/sistemelor de masură cu debit 

de gaze naturale mai mare de 160 mc/h și mai mic de 650 mc/h  - locația Stejari” 

 

Nr. 

crt 

Indicatori U.M. Valoare 

0 1 2 3 

1 Cheltuieli directe (rd.1.1+rd.1.2+rd.1.3+rd.1.4+rd.1.5) lei/operație   265,59 

1,1 Cheltuieli privind salariile directe  lei/oră   34,57 

  a) înregistrarea solicitării, verificarea conformității documentelor depuse și predarea 

unui exemplar din Instrucțiunile pt. utilizarea gazelor naturale - max. 0.5 ore cf. Ordin 

A.N.R.E. 140/2015; 

lei/oră   11,51 
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Nr. 

crt 

Indicatori U.M. Valoare 

  b) deplasarea la locul de consum, montarea echipamentului/sistemului de măsurare 

a gazelor naturale, verificarea etanșeităților la racordurile olandeze/flanșele 

echipamentului/sistemului de măsurare a gazelor naturale, sigilarea racordurilor 

olandezelor/flanșelor echipamentului/sistemului de măsurare gaze naturale, 

punerea în funcțiune a IU - max. 1 oră, 2 instalatori autorizați cf. Ordin A.N.R.E. 

140/2015. 

lei/oră   23,06 

1,2 Cheltuieli privind contribuțiile la asigurările sociale (rd.1.1 X 2.25 %) lei/oră   0,78 

1,3 Cheltuieli privind consumul de materiale (garnituri de cauciuc) lei/operație   0,74 

1,4 Transportul la și de la locul amplasamentului în limita a 7.5 l/100 km - decontare la 

cost  

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   26,56 

3 Profit 5% [(rd.1+rd.2) x 0.05] lei/operație   14,61 

4 TOTAL (rd.1+rd.2+rd.3) lei/operație   306,76 

5 Tarif rotunjit lei/operație   

 

 pentru „Punerea în funcțiune a IU cu montarea echipamentelor/sistemelor de masură cu debit 

de gaze naturale mai mare de 650 mc/h - locația Ghercești” 

 

Nr. 

crt. 

Indicatori U.M. Valoare 

0 1 2 3 

1 Cheltuieli directe (rd.1.1+rd.1.2+rd.1.3+rd.1.4+rd.1.5) lei/operație   74,34 

1,1 Cheltuieli privind salariile directe  lei/oră   34,57 

  a) înregistrarea solicitării, verificarea conformității documentelor depuse și 

predarea unui exemplar din Instrucțiunile pt. utilizarea gazelor naturale - max. 

0.5 ore cf. Ordin A.N.R.E. 140/2015; 

lei/oră   11,51 

  b) deplasarea la locul de consum, montarea echipamentului/sistemului de 

măsurare a gazelor naturale, verificarea etanșeităților la racordurile 

olandeze/flanșele echipamentului/sistemului de măsurare a gazelor naturale, 

sigilarea racordurilor olandezelor/flanșelor echipamentului/sistemului de 

măsurare gaze naturale; punerea în funcțiune a IU - max. 1.5 ore, 3 instalatori 

autorizați cf. Ordin A.N.R.E. 140/2015. 

lei/oră   23,06 

1,2 Cheltuieli privind contribuțiile la asigurările sociale (rd.1.1 X 2.25 %) lei/oră   0,78 

1,3 Cheltuieli privind consumul de materiale (garnituri de cauciuc) lei/operație   0,74 

1,4 Transportul la și de la locul amplasamentului în limita a 7.5 l/100 km - decontare 

la cost  

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   7,43 

3 Profit 5% [(rd.1+rd.2) x 0.05] lei/operație   4,09 

4 TOTAL (rd.1+rd.2+rd.3) lei/operație   85,86 

5 Tarif rotunjit lei/operație   

 

 pentru „Punerea în funcțiune a IU cu montarea echipamentelor/sistemelor de masură cu debit 

de gaze naturale mai mare de 650 mc/h - locația Stejari” 

 

Nr. 

crt. 

Indicatori U.M. Valoare 

0 1 2 3 

1 Cheltuieli directe (rd.1.1+rd.1.2+rd.1.3+rd.1.4+rd.1.5) lei/operație   265,59 

1,1 Cheltuieli privind salariile directe  lei/oră   34,57 
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Nr. 

crt. 

Indicatori U.M. Valoare 

  a) înregistrarea solicitării, verificarea conformității documentelor depuse și 

predarea unui exemplar din Instrucțiunile pt. utilizarea gazelor naturale - max. 

0.5 ore cf. Ordin A.N.R.E. 140/2015; 

lei/oră   11,51 

  b) deplasarea la locul de consum, montarea echipamentului/sistemului de 

măsurare a gazelor naturale, verificarea etanșeităților la racordurile 

olandeze/flanșele echipamentului/sistemului de măsurare a gazelor naturale, 

sigilarea racordurilor olandezelor/flanșelor echipamentului/sistemului de 

măsurare gaze naturale; punerea în funcțiune a IU - max. 1.5 ore, 3 instalatori 

autorizați cf. Ordin A.N.R.E. 140/2015. 

lei/oră   23,06 

1,2 Cheltuieli privind contribuțiile la asigurările sociale (rd.1.1 X 2.25 %) lei/oră   0,78 

1,3 Cheltuieli privind consumul de materiale (garnituri de cauciuc) lei/operație   0,74 

1,4 Transportul la și de la locul amplasamentului în limita a 7.5 l/100 km - decontare 

la cost  

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   26,56 

3 Profit 5% [(rd.1+rd.2) x 0.05] lei/operație   14,61 

4 TOTAL (rd.1+rd.2+rd.3) lei/operație   306,76 

5 Tarif rotunjit lei/operație   

 

 pentru „Punerea în funcțiune a IU fără montarea echipamentului/sistemului de măsură a 

gazelor naturale” 

 

Nr. 

crt. 

Indicatori U.M. Valoare 

0 1 2 3 

1 Cheltuieli directe (rd.1.1+rd.1.2+rd.1.3+rd.1.4) lei/operație   16,77 

1,1 Cheltuieli privind salariile directe autorizate A.N.R.E.                                                                      

(cf. Ordinului A.N.R.E. nr.140/16 sept. 2015)  

lei/oră   11,51 

1,2 Cheltuieli privind contribuțiile la asigurările sociale (rd.1.1 X 2.25 %) lei/oră   0,26 

1,3 Cheltuieli privind consumul de materiale (hârtie) lei/operație   5,00 

1,4 Alte cheltuieli directe  lei/operație   0,00 

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

3 Profit 5% [(rd.1+rd.2) x 0.05] lei/operație   0,92 

4 TOTAL (rd.1+rd.2+rd.3) lei/operație   19,37 

5 Tarif rotunjit lei/operație   

 

 

FUNDAMENTAREA TARIFULUI 

 pentru deplasarea unei echipe tehnice: 

o la locul de consum, cu excepţia situaţiilor legate de funcţionarea în condiţii de siguranţă a 

instalaţiei de utilizare a gazelor naturale sau a SD 

o demontarea și/sau remontarea echipamentelor/sistemelor de măsură cu un debit de gaze 

naturale mai mic sau egal cu 25 mc/h - locația Ghercești 

 

Nr. 

crt 

Indicatori U.M. Valoare 

0 1 2 3 

1 Cheltuieli directe (rd.1.1+rd.1.2+rd.1.3+rd.1.4+rd.1.5) lei/operație 125,81 

1,1 Cheltuieli privind salariile directe lei/oră 80,61 

  a) acordarea de consultanță tehnică privitoare la SD și/sau citirea suplimentară 

a echipamentului/sistemului de măsurare a gazelor naturale  - max. 1 oră, 1 

instalator autorizat cf. Ordin A.N.R.E. 140/2015;                                                                             

lei/oră 46,04 
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Nr. 

crt 

Indicatori U.M. Valoare 

b) demontarea și/sau remontarea echipamentului/sistemului de măsurare a 

gazelor naturale în vederea verificării metrologice a acestuia, în cazul 

echipamentelor/sistemelor de măsură cu un debit de gaze naturale mai mic sau 

egal cu 25 mc/h - max. 0.25 ore, 1 instalator autorizat cf. Ordin A.N.R.E. 

140/2015; 

lei/oră 11,55 

Numărul maxim de ore admis pentru alocarea resurselor necesare şi 

programarea deplasării este de 0.5 ore, max. 1 persoană cf. Ordin A.N.R.E. 

140/2015. 

lei/oră 23,02 

1,2 Cheltuieli privind contribuțiile la asigurările sociale (rd.1.1 X 2.25 %) lei/oră 1,81 

1,3 Cheltuieli privind consumul de materiale (dopuri, garnituri de cauciuc) lei/operație   5,14 

1,4 Transportul la și de la locul amplasamentului în limita a 7.5 l/100 km - decontare 

la cost  

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 12,58 

3 Profit 5% [(rd.1+rd.2) x 0.05] lei/operație 6,92 

4 TOTAL (rd.1+rd.2+rd.3) lei/operație 145,31 

5 Tarif rotunjit lei/operație   

 

o demontarea și/sau remontarea echipamentelor/sistemelor de măsură cu un debit de gaze 

naturale mai mic sau egal cu 25 mc/h - locația Stejari 

 

Nr. 

crt. 

Indicatori U.M. Valoare 

0 1 2 3 

1 Cheltuieli directe (rd.1.1+rd.1.2+rd.1.3+rd.1.4+rd.1.5) lei/operație 317,06 

1,1 Cheltuieli privind salariile directe - maximum 1 instalator autorizat A.N.R.E.  lei/oră 80,61 

  a) acordarea de consultanță tehnică privitoare la SD și/sau citirea suplimentară 

a echipamentului/sistemului de măsurare a gazelor naturale  - max. 1 oră, 1 

instalator autorizat cf. Ordin A.N.R.E. 140/2015;                                                                             

lei/oră 46,04 

b) demontarea și/sau remontarea echipamentului/sistemului de măsurare a 

gazelor naturale în vederea verificării metrologice a acestuia, în cazul 

echipamentelor/sistemelor de măsură cu un debit de gaze naturale mai mic sau 

egal cu 25 mc/h - max. 0.25 ore, 1 instalator autorizat cf. Ordin A.N.R.E. 

140/2015; 

lei/oră 11,55 

Numărul maxim de ore admis pentru alocarea resurselor necesare şi 

programarea deplasării este de 0.5 ore, max. 1 persoană cf. Ordin A.N.R.E. 

140/2015. 

lei/oră 23,02 

1,2 Cheltuieli privind contribuțiile la asigurările sociale (rd.1.1 X 2.25 %) lei/oră 1,81 

1,3 Cheltuieli privind consumul de materiale (dopuri, garnituri de cauciuc) lei/operație   5,14 

1,4 Transportul la și de la locul amplasamentului în limita a 7.5 l/100 km - decontare 

la cost  

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 31,71 

3 Profit 5% [(rd.1+rd.2) x 0.05] lei/operație 17,44 

4 TOTAL (rd.1+rd.2+rd.3) lei/operație 366,21 

5 Tarif rotunjit lei/operație   

 

o demontarea și/sau remontarea echipamentelor/sistemelor de măsură cu un debit de gaze 

naturale mai mare de 25 mc/h și mai mic sau egal cu 160 mc/h - locația Ghercești 

 

Nr. 

crt. 

Indicatori U.M. Valoare 

0 1 2 3 

1 Cheltuieli directe (rd.1.1+rd.1.2+rd.1.3+rd.1.4+rd.1.5) lei/operație 161,15 
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Nr. 

crt. 

Indicatori U.M. Valoare 

1,1 Cheltuieli privind salariile directe lei/oră 115,17 

  a) acordarea de consultanță tehnică privitoare la SD și/sau citirea suplimentară 

a echipamentului/sistemului de măsurare a gazelor naturale  - max. 1 oră, 1 

instalator autorizat cf. Ordin A.N.R.E. 140/2015;                                                                             

lei/oră 46,04 

b) demontarea și/sau remontarea echipamentului/sistemului de măsurare a 

gazelor naturale în vederea verificării metrologice a acestuia, în cazul 

echipamentelor/sistemelor de măsură cu un debit de gaze naturale mai mare de 

25 mc/h și mai mic sau egal cu 160 mc/h -  max. 0.50 ore, 2 instalatori autorizați 

cf. Ordin A.N.R.E. 140/2015; 

lei/oră 46,11 

Numărul maxim de ore admis pentru alocarea resurselor necesare şi 

programarea deplasării este de 0.5 ore, max. 1 persoană cf. Ordin A.N.R.E. 

140/2015. 

lei/oră 23,02 

1,2 Cheltuieli privind contribuțiile la asigurările sociale (rd.1.1 X 2.25 %) lei/oră 2,59 

1,3 Cheltuieli privind consumul de materiale (dopuri, garnituri de cauciuc) lei/operație   5,14 

1,4 Transportul la și de la locul amplasamentului în limita a 7.5 l/100 km - decontare 

la cost  

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 16,12 

3 Profit 5% [(rd.1+rd.2) x 0.05] lei/operație 8,86 

4 TOTAL (rd.1+rd.2+rd.3) lei/operație 186,13 

5 Tarif rotunjit lei/operație   

 

o demontarea și/sau remontarea echipamentelor/sistemelor de măsură cu un debit de gaze 

naturale mai mare de 25 mc/h și mai mic sau egal cu 160 mc/h - locația Stejari 

 

Nr. 

crt. 

Indicatori U.M. Valoare 

0 1 2 3 

1 Cheltuieli directe (rd.1.1+rd.1.2+rd.1.3+rd.1.4+rd.1.5) lei/operație 352,40 

1,1 Cheltuieli privind salariile directe  lei/oră 115,17 

  a) acordarea de consultanță tehnică privitoare la SD și/sau citirea suplimentară a 

echipamentului/sistemului de măsurare a gazelor naturale  - max. 1 oră, 1 

instalator autorizat cf. Ordin A.N.R.E. 140/2015;                                                                             

lei/oră 46,04 

b) demontarea și/sau remontarea echipamentului/sistemului de măsurare a 

gazelor naturale în vederea verificării metrologice a acestuia, în cazul 

echipamentelor/sistemelor de măsură cu un debit de gaze naturale mai mare de 

25 mc/h și mai mic sau egal cu 160 mc/h -  max. 0.50 ore, 2 instalatori autorizați 

cf. Ordin A.N.R.E. 140/2015; 

lei/oră 46,11 

Numărul maxim de ore admis pentru alocarea resurselor necesare şi programarea 

deplasării este de 0.5 ore, max. 1 persoană cf. Ordin A.N.R.E. 140/2015. 

lei/oră 23,02 

1,2 Cheltuieli privind contribuțiile la asigurările sociale (rd.1.1 X 2.25 %) lei/oră 2,59 

1,3 Cheltuieli privind consumul de materiale (dopuri, garnituri de cauciuc) lei/operație   5,14 

1,4 Transportul la și de la locul amplasamentului în limita a 7.5 l/100 km - decontare 

la cost  

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 35,24 

3 Profit 5% [(rd.1+rd.2) x 0.05] lei/operație 19,38 

4 TOTAL (rd.1+rd.2+rd.3) lei/operație 407,02 

5 Tarif rotunjit lei/operație   
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o demontarea și/sau remontarea echipamentelor/sistemelor de măsură cu un debit de gaze 

naturale mai mare de 160 mc/h și mai mic sau egal cu 650 mc/h - locația Ghercești 

 

Nr. 

crt. 

Indicatori U.M. Valoare 

0 1 2 3 

1 Cheltuieli directe (rd.1.1+rd.1.2+rd.1.3+rd.1.4+rd.1.5) lei/operație 208,30 

1,1 Cheltuieli privind salariile directe lei/oră 161,28 

  a) acordarea de consultanță tehnică privitoare la SD și/sau citirea suplimentară a 

echipamentului/sistemului de măsurare a gazelor naturale  - max. 1 oră, 1 instalator 

autorizat cf. Ordin A.N.R.E. 140/2015;                                                                             

lei/oră 46,04 

b) demontarea și/sau remontarea echipamentului/sistemului de măsurare a gazelor 

naturale în vederea verificării metrologice a acestuia, în cazul 

echipamentelor/sistemelor de măsură cu un debit de gaze naturale mai mare de 

160 mc/h și mai mic sau egal cu 650 mc/h -  max. 1 oră, 2 instalatori autorizați cf. 

Ordin A.N.R.E. 140/2015. 

lei/oră 92,22 

Numărul maxim de ore admis pentru alocarea resurselor necesare şi programarea 

deplasării este de 0.5 ore, max. 1 persoană cf. Ordin A.N.R.E. 140/2015. 

lei/oră 23,02 

1,2 Cheltuieli privind contribuțiile la asigurările sociale (rd.1.1 X 2.25 %) lei/oră 3,63 

1,3 Cheltuieli privind consumul de materiale (dopuri, garnituri de cauciuc) lei/operație   5,14 

1,4 Transportul la și de la locul amplasamentului în limita a 7.5 l/100 km - decontare la 

cost  

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 20,83 

3 Profit 5% [(rd.1+rd.2) x 0.05] lei/operație 11,46 

4 TOTAL (rd.1+rd.2+rd.3) lei/operație 240,59 

5 Tarif rotunjit lei/operație   

 

o demontarea și/sau remontarea echipamentelor/sistemelor de măsură cu un debit de gaze 

naturale mai mare de 160 mc/h și mai mic sau egal cu 650 mc/h - locația Stejari 

 

Nr. 

crt. 

Indicatori U.M. Valoare 

0 1 2 3 

1 Cheltuieli directe (rd.1.1+rd.1.2+rd.1.3+rd.1.4+rd.1.5) lei/operație 399,55 

1,1 Cheltuieli privind salariile directe lei/oră 161,28 

  a) acordarea de consultanță tehnică privitoare la SD și/sau citirea suplimentară a 

echipamentului/sistemului de măsurare a gazelor naturale  - max. 1 oră, 1 instalator 

autorizat cf. Ordin A.N.R.E. 140/2015;                                                                             

lei/oră 46,04 

b) demontarea și/sau remontarea echipamentului/sistemului de măsurare a gazelor 

naturale în vederea verificării metrologice a acestuia, în cazul 

echipamentelor/sistemelor de măsură cu un debit de gaze naturale mai mare de 

160 mc/h și mai mic sau egal cu 650 mc/h -  max. 1 oră, 2 instalatori autorizați cf. 

Ordin A.N.R.E. 140/2015. 

lei/oră 92,22 

Numărul maxim de ore admis pentru alocarea resurselor necesare şi programarea 

deplasării este de 0.5 ore, max. 1 persoană cf. Ordin A.N.R.E. 140/2015. 

lei/oră 23,02 

1,2 Cheltuieli privind contribuțiile la asigurările sociale (rd.1.1 X 2.25 %) lei/oră 3,63 

1,3 Cheltuieli privind consumul de materiale (dopuri, garnituri de cauciuc) lei/operație   5,14 

1,4 Transportul la și de la locul amplasamentului în limita a 7.5 l/100 km - decontare la 

cost  

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 39,96 

3 Profit 5% [(rd.1+rd.2) x 0.05] lei/operație 21,98 

4 TOTAL (rd.1+rd.2+rd.3) lei/operație 461,49 
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Nr. 

crt. 

Indicatori U.M. Valoare 

5 Tarif rotunjit lei/operație   

 

o demontarea și/sau remontarea echipamentelor/sistemelor de măsură cu un debit de gaze 

naturale mai mare de 650 mc/h - locația Ghercești 

 

Nr. 

crt. 

Indicatori U.M. Valoare 

0 1 2 3 

1 Cheltuieli directe (rd.1.1+rd.1.2+rd.1.3+rd.1.4+rd.1.5) lei/operație 255,45 

1,1 Cheltuieli privind salariile directe  lei/oră 207,39 

  a) acordarea de consultanță tehnică privitoare la SD și/sau citirea suplimentară a 

echipamentului/sistemului de măsurare a gazelor naturale  - max. 1 oră, 1 instalator 

autorizat cf. Ordin A.N.R.E. 140/2015;                                                                             

lei/oră 46,04 

b) demontarea și/sau remontarea echipamentului/sistemului de măsurare a gazelor 

naturale în vederea verificării metrologice a acestuia, în cazul 

echipamentelor/sistemelor de măsură cu un debit de gaze naturale mai mare de 

650 mc/h - max 1.50 ore, 3 instalatori autorizați cf.Ordin A.N.R.E. 140/2015; 

lei/oră 138,33 

Numărul maxim de ore admis pentru alocarea resurselor necesare şi programarea 

deplasării este de 0.5 ore, max. 1 persoană cf. Ordin A.N.R.E. 140/2015. 

lei/oră 23,02 

1,2 Cheltuieli privind contribuțiile la asigurările sociale (rd.1.1 X 2.25 %) lei/oră 4,67 

1,3 Cheltuieli privind consumul de materiale (dopuri, garnituri de cauciuc) lei/operație   5,14 

1,4 Transportul la și de la locul amplasamentului în limita a 7.5 l/100 km - decontare la 

cost  

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 25,55 

3 Profit 5% [(rd.1+rd.2) x 0.05] lei/operație 14,05 

4 TOTAL (rd.1+rd.2+rd.3) lei/operație 295,05 

5 Tarif rotunjit lei/operație   

 

o demontarea și/sau remontarea echipamentelor/sistemelor de măsură cu un debit de gaze 

naturale mai mare de 650 mc/h - locația Stejari 

 

Nr. 

crt. 

Indicatori U.M. Valoare 

0 1 2 3 

1 Cheltuieli directe (rd.1.1+rd.1.2+rd.1.3+rd.1.4+rd.1.5) lei/operație 446,70 

1,1 Cheltuieli privind salariile directe  lei/oră 207,39 

  a) acordarea de consultanță tehnică privitoare la SD și/sau citirea suplimentară a 

echipamentului/sistemului de măsurare a gazelor naturale  - max. 1 oră, 1 instalator 

autorizat cf. Ordin A.N.R.E. 140/2015;                                                                             

lei/oră 46,04 

b) demontarea și/sau remontarea echipamentului/sistemului de măsurare a gazelor 

naturale în vederea verificării metrologice a acestuia, în cazul 

echipamentelor/sistemelor de măsură cu un debit de gaze naturale mai mare de 

650 mc/h - max 1.50 ore, 3 instalatori autorizați cf.Ordin A.N.R.E. 140/2015; 

lei/oră 138,33 

Numărul maxim de ore admis pentru alocarea resurselor necesare şi programarea 

deplasării este de 0.5 ore, max. 1 persoană cf. Ordin A.N.R.E. 140/2015. 

lei/oră 23,02 

1,2 Cheltuieli privind contribuțiile la asigurările sociale (rd.1.1 X 2.25 %) lei/oră 4,67 

1,3 Cheltuieli privind consumul de materiale (dopuri, garnituri de cauciuc) lei/operație   5,14 

1,4 Transportul la și de la locul amplasamentului în limita a 7.5 l/100 km - decontare la 

cost  

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 44,67 

3 Profit 5% [(rd.1+rd.2) x 0.05] lei/operație 24,57 

4 TOTAL (rd.1+rd.2+rd.3) lei/operație 515,94 
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Nr. 

crt. 

Indicatori U.M. Valoare 

5 Tarif rotunjit lei/operație   

 

FUNDAMENTAREA TARIFULUI 

 pentru „Eliberarea de copii după documentația tehnică privitoare la instalația de utilizare a 

gazelor naturale a clientului final, fișele de evidență a verificărilor/reviziilor tehnicie periodice 

ale instalației de utilizare a gazelor naturale și/sau după avizul/avizul de principiu, deținute de 

către Operatorul Sistemului de Distribuție" 

 

Nr. 

crt. 

Indicatori U.M. Valoare 

0 1 2 3 

1 Cheltuieli directe (rd.1.1+rd.1.2+rd.1.3+rd.1.4+rd.1.5) lei/operație 44,88 

1,1 Cheltuieli privind salariile directe autorizate A.N.R.E.                                                                               

(cf. Ordinului A.N.R.E. nr.140/16 sept. 2015) 

lei/oră 23,35 

1,2 Cheltuieli privind contribuțiile la asigurările sociale (rd.1.1 X 2.25 %) lei/oră 0,53 

1,3 Cheltuieli privind consumul de materiale (hârtie) lei/operație 7,50 

1,4 Transportul la și de la locul amplasamentului în limita a 7.5 l/100 km - decontare la 

cost  

lei/operație 0,00 

1,5 Alte cheltuieli directe (serv. curierat) lei/operație 13,50 

2 Cheltuieli indirecte - maximum 10% din cheltuielile directe (rd.1 x 0.10) lei/operație 4,49 

3 Profit 5% [(rd.1+rd.2) x 0.05] lei/operație 2,47 

4 TOTAL (rd.1+rd.2+rd.3) lei/operație 51,84 

 

FUNDAMENTAREA TARIFULUI 

 pentru "Debranșarea clienților finali de gaze naturale prin scoaterea definitivă din funcțiune a 

branșamentului și postului de reglare" - locația Ghercești 

 

Nr. 

crt. 

Indicatori U.M. Valoare 

0 1 2 3 

1 Cheltuieli directe (rd.1.1+rd.1.2+rd.1.3+rd.1.4+rd.1.5) lei/operație 66,97 

1,1 Cheltuieli privind salariile directe (cf. Ordinului A.N.R.E. nr.140/16 sept. 2015) lei/oră 23,06 

1,2 Cheltuieli privind contribuțiile la asigurările sociale (rd.1.1 X 2.25 %) lei/oră 0,52 

1,3 Cheltuieli privind consumul de materiale (dopuri, garnituri de cauciuc) lei/operație 5,14 

1,4 Transportul la și de la locul amplasamentului în limita a 7.5 l/100 km - decontare la 

cost  

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 6,70 

3 Profit 5% [(rd.1+rd.2) x 0.05] lei/operație 3,68 

4 TOTAL (rd.1+rd.2+rd.3) lei/operație 77,35 

 

FUNDAMENTAREA TARIFULUI 

 pentru "Debranșarea clienților finali de gaze naturale prin scoaterea definitivă din funcțiune a 

branșamentului și postului de reglare" - locația Stejari 

 

Nr. 

crt. 

Indicatori U.M. Valoare 

0 1 2 3 

1 Cheltuieli directe (rd.1.1+rd.1.2+rd.1.3+rd.1.4+rd.1.5) lei/operație 258,22 

1,1 Cheltuieli privind salariile directe (cf. Ordinului A.N.R.E. nr.140/16 sept. 2015) lei/oră 23,06 

1,2 Cheltuieli privind contribuțiile la asigurările sociale (rd.1.1 X 2.25 %) lei/oră 0,52 
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Nr. 

crt. 

Indicatori U.M. Valoare 

1,3 Cheltuieli privind consumul de materiale (dopuri, garnituri de cauciuc) lei/operație 5,14 

1,4 Transportul la și de la locul amplasamentului în limita a 7.5 l/100 km - decontare la 

cost  

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 25,82 

3 Profit 5% [(rd.1+rd.2) x 0.05] lei/operație 14,20 

4 TOTAL (rd.1+rd.2+rd.3) lei/operație 298,24 

 

FUNDAMENTAREA TARIFULUI 

 pentru "Modificări ale obiectivelor Sistemului de Distribuție prin deviere la cererea clientului 

final sau a unui terț"  - locația Ghercești 

 

Nr. 

crt. 

Indicatori U.M. Valoare 

0 1 2 3 

1 Cheltuieli directe (rd.1.1+rd.1.2+rd.1.3+rd.1.4+rd.1.5) lei/operație 90,33 

1,1 Cheltuieli privind salariile directe (cf. Ordinului A.N.R.E. nr.140/16 sept. 2015) lei/oră 46,04 

1,2 Cheltuieli privind contribuțiile la asigurările sociale (rd.1.1 X 2.25 %) lei/oră 1,04 

1,3 Cheltuieli privind consumul de materiale (hârtie) lei/operație 5,00 

1,4 Transportul la și de la locul amplasamentului în limita a 7.5 l/100 km - decontare la 

cost  

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 9,03 

3 Profit 5% [(rd.1+rd.2) x 0.05] lei/operație 4,97 

4 TOTAL (rd.1+rd.2+rd.3) lei/operație 104,33 

 

FUNDAMENTAREA TARIFULUI 

 pentru "Modificări ale obiectivelor Sistemului de Distribuție prin deviere la cererea clientului 

final sau a unui terț"  - locația Stejari 

 

Nr. 

crt. 

Indicatori U.M. Valoare 

0 1 2 3 

1 Cheltuieli directe (rd.1.1+rd.1.2+rd.1.3+rd.1.4+rd.1.5) lei/operație 281,58 

1,1 Cheltuieli privind salariile directe (cf. Ordinului A.N.R.E. nr.140/16 sept. 2015) lei/oră 46,04 

1,2 Cheltuieli privind contribuțiile la asigurările sociale (rd.1.1 X 2.25 %) lei/oră 1,04 

1,3 Cheltuieli privind consumul de materiale (hârtie) lei/operație 5,00 

1,4 Transportul la și de la locul amplasamentului în limita a 7.5 l/100 km - decontare la 

cost  

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 28,16 

3 Profit 5% [(rd.1+rd.2) x 0.05] lei/operație 15,49 

4 TOTAL (rd.1+rd.2+rd.3) lei/operație 325,23 

 


