
  
 

TARIFELE REGLEMENTATE PENTRU ACTIVITĂȚILE CONEXE CELEI DE 

OPERARE A SISTEMULUI DE TRANSPORT AL GAZELOR NATURALE 

PENTRU PERIOADA 01 OCTOMBRIE 2020 – 30 SEPTEMBRIE 2021 
 

 

I. 1.Tariful pentru activitatea conexă de emitere a avizelor referitoare la 

ST, conform prevederilor legale privind autorizarea executării lucrărilor 

de construcții 

-lei- 

Tariful pentru 

activitatea de 

emitere a avizelor 

referitoare la ST 

Complexitate 

scăzută (construcții 

cu suprafața < 500 

mp) 

Complexitate medie 

(construcții cu 

suprafață între 501 - 

1000 mp) 

Complexitate 

ridicată(construcții cu 

suprafața > 1000 mp) 

Distanta de 

deplasare < 50 km 
627,86 982,31 1.691,20 

Distanța de 

deplasare între 51 - 

100 km 

859,30 1.213,75 1.922,64 

Distanța de 

deplasare > 100 km 
1.090,74 1.445,18 2.154,08 

 

2. Tariful pentru activitatea conexă de emitere aviz pentru cazurile în care nu se 

impune activitate în teren** 

 

 
Tarif 

emitere Aviz pentru cazurile în care nu se impune activitate în 

teren** 

Val  
Complexitate* scazută medie ridicată 

Lei fara TVA 165,91 222,15 334,65 

* complexitatea se referă la perioada de timp alocată analizării documentației și 

emiterii Avizului, și poate fi 1, 2 sau 4 ore. 

** Tarifele pentru cazurile în care nu se impune activitate în teren se vor aplica pentru 

emiterea următoarelor avize: 

- emitere Aviz pentru lucrări care sunt în afara zonei de siguranță a ST; 

- emitere Aviz în vederea efectuării unor lucrări la o locație pentru care s-a emis un 

Aviz anterior (aflat în termen de valabilitate), în aceleași condiții tehnicei cu cele 

de la momentul emiterii Avizului anterior). 



 

 

II. Tariful pentru activitatea conexă de deplasare a unei echipe tehnice la 

locul desemnat, alta decât ca urmare a unei sesizări privitoare la 

siguranță/securitate 

 

-lei- 

Tariful pentru 

activitatea de de 

deplasare a unei 

echipe tehnice la 

locul desemnat 

Complexitate 

scăzută (construcții 

cu suprafața < 500 

mp) 

Complexitate medie 

(construcții cu 

suprafață între 501 - 

1000 mp) 

Complexitate 

ridicată(construcții cu 

suprafața > 1000 mp) 

Distanta de 

deplasare < 50 km 
482,74 724,69 1.208,59 

Distanța de 

deplasare între 51 - 

100 km 

714,18 956,13 1.440,03 

Distanța de 

deplasare > 100 km 
945,62 1.187,57 1.671,46 

 

 

 

III. Tariful pentru activitatea conexă de deplasare a unei echipe tehnice 

pentru asistență la lucrările edilitare din zona de siguranță și de 

protecție a ST 

 

 

-lei- 

Tariful pentru 

activitatea de 

deplasare a unei 

echipe tehnice 

pentru asistență la 

lucrările edilitare  

Complexitate 

scăzută (construcții 

cu suprafața < 500 

mp) 

Complexitate medie 

(construcții cu 

suprafață între 501 - 

1000 mp) 

Complexitate 

ridicată(construcții cu 

suprafața > 1000 mp) 

Distanta de 

deplasare < 50 km 
378,00 589,89 1.013,68 

Distanța de 

deplasare între 51 - 

100 km 

529,68 741,58 1.165,37 

Distanța de 

deplasare > 100 km 
681,37 893,26 1.317,06 

    

 

 

 

 



 

 

IV. Tariful pentru activitatea conexă de întrerupere/limitare a 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 distribuție, după caz 

 

 

-lei- 

Tariful pentru 

activitatea de 

întrerupere/limitare 

a parametrilor 

tehnici/reluarea 

alimentării cu gaze 

naturale 

Complexitate 

scăzută (construcții 

cu suprafața < 500 

mp) 

Complexitate medie 

(construcții cu 

suprafață între 501 - 

1000 mp) 

Complexitate 

ridicată(construcții cu 

suprafața > 1000 mp) 

Distanta de 

deplasare < 50 km 
635,82 821,52 1.007,22 

Distanța de 

deplasare între 51 - 

100 km 

1.052,96 1.238,66 1.424,36 

Distanța de 

deplasare > 100 km 
1.841,50 2.027,20 2.212,90 

 

 

V. Tariful pentru activitatea conexă de modificări ale obiectivelor ST prin 

deviere, la cererea clientului final sau a unui terț 

 

-lei- 

Tariful pentru 

activitatea de 

modificare ale 

obiectivelor ST 

prin deviere – 

soluția tehnică 

Complexitate 

scăzută (construcții 

cu suprafața < 500 

mp) 

Complexitate medie 

(construcții cu 

suprafață între 501 - 

1000 mp) 

Complexitate 

ridicată(construcții cu 

suprafața > 1000 mp) 

Distanta de 

deplasare < 50 km 
829,90 1.268,77 2.597,22 

Distanța de 

deplasare între 51 - 

100 km 

1.061,34 1.629,66 2.828,66 

Distanța de 

deplasare > 100 km 
1.292,78 1.861,10 3.060,10 

 

 

În situația în care, după primirea soluției tehnice și a valorii estimate a lucrării, 

solicitantul decide continuarea modificării obiectivelor ST prin deviere cu OTS, 



solicitantul va achita valoarea estimată fundamentată de OTS, iar la finalizarea lucrărilor 

se va emite o factură de regularizare în baza valorii înregistrată în Procesul Verbal de 

Recepție al lucrării. 

 

În situația în care, după primirea soluției tehnice și a valorii estimate a lucrării, 

solicitantul decide continuarea modificării obiectivelor ST prin deviere cu alți operatori 

economici autorizați de ANRE, solicitantul va achita OTS următorul tarif: 

 

-lei- 

Tariful pentru 

activitatea de 

modificare ale 

obiectivelor ST 

prin deviere – 

avizare, urmărire 

și recepție lucrări 

Complexitate 

scăzută (construcții 

cu suprafața < 500 

mp) 

Complexitate medie 

(construcții cu 

suprafață între 501 - 

1000 mp) 

Complexitate 

ridicată(construcții cu 

suprafața > 1000 mp) 

Distanta de 

deplasare < 50 km 
619,44 914,32 1.660,92 

Distanța de 

deplasare între 51 - 

100 km 

850,88 1.145,76 1.892,35 

Distanța de 

deplasare > 100 km 
1.082,32 1.377,20 2.123,79 

 

VI. Tariful pentru activitatea conexă de eliberare de copii ale documentelor 

deținute de titularul licenței, respectiv după: 

documentația/documentațiile tehnice/tehnică, aviz, aviz de principiu, 

acord de acces la ST sau aviz tehnic de racordare la ST 

 

-lei- 

 

Tariful pentru 

activitatea de 

emitere a avizelor 

referitoare la ST 

 

Documente < 50 

pag. 

Documente între 50 – 

100 pag. 

Documente > 100 

pag. 

 

Tarif 

 

48,91 62,97 77,03 

 

 


