
plită 33,10 6,62 39,72

plită 37,29 7,46 44,75

plită 41,49 8,30 49,78

plită 51,27 10,25 61,53

sobă 71,20 14,24 85,44

sobă 57,57 11,51 69,08

aparat 62,11 12,42 74,54

aparat 66,66 13,33 79,99

cu dispozitiv semiautomat

cu dispozitiv automat 

Deservirea tehnică a plitei de gaz cu 2 ochiuri

Deservirea tehnică a plitei de gaz cu 3 ochiuri

Deservirea tehnică a plitei de gaz cu 4 ochiuri

cu automatizare

Norme de 

timp NTSG-

01-2005 

,MO din 

11.05.2007

Deservirea tehnică a plitei de gaz de clasă superioară cu automatizare

fără automatizare

TVA 20%

Preţ cu 

TVA,lei

Costului serviciilor de deservire tehnică a instalaţiilor de utilizare gaze la consumatorii casnici 

N d/o Conţinutul lucrărilor

Unit.de 

măsură

Preţ fără 

TVA,lei

8.1 Deservirea tehnică a plitei de gaze, plitei de gaz de restaurant 

Cuprinsul lucrărilor 

A verifica instalarea plitei de gaz şi pozarea conductei de gaze în încăpere în conformitate cu cerinţele 

normative, existenţa accesului liber la conducta de gaze şi plita de gaze. A verifica existenţa tirajului în canalul de 

ventilare sau în hota de asupra plitei. A demonta şi a unge robinetele plitei şi robinetul de siguranţă (după 

necesitate). A verifica diametrele orificiilor duzelor la arzătoare. A curăţi arzătoarele şi a regla arderea gazului în 

arzătoarele superioare şi în rolă. A verifica cu emulsie de săpun, etanşeitatea grupei de robinete şi tuturor 

îmbinărilor conductelor, starea rolei şi etanşeitatea uşiţei. A înlocui accesoriile şi subansamblurile defecte (după 

necesitate). A verifica şi a regla automatica plitei de gaz (dacă există). A efectua instruirea consumatorului şi a 

înscrie în registru. 

Componenţa executorilor: 

a) deservirea plitelor de gaz fără automatică – lăcătuş cat. 4 – 1 pers.; 

b) deservirea plitelor de gaz de clasă superioară cu automatică – lăcătuş cat. 5 – 1 pers. 

 

8.6 Deservirea tehnică a sobei de încălzire 

Cuprinsul lucrărilor 

A verifica conformitatea încăperii cerinţelor normative. A verifica instalarea dispozitivului cu arzător de 

gaze. A verifica prin examinare exterioară starea sobei cu scopul depistării nefuncţionărilor, defecţiunilor, 

fisurilor în zidărie ş.a. A verifica existenţa tirajului în canalul de fum şi de ventilare. A unge robinetele utilajului 

de gaze şi robinetul de siguranţă (după necesitate). A verifica starea arzătorului, aprinzătorului de gaze, a le 

curăţi de funingine şi zgură. A înlocui accesoriile şi subansamblurile defecte. A verifica existenţa scurgerilor de 

gaze (cu emulsie de săpun) şi a le elimina. A regla alimentarea cu gaze şi apă, a verifica funcţionarea utilajului 

de gaze şi automaticii la diferite regimuri. A efectua instruirea consumatorului şi a înscrie în registru. 

Componenţa executorilor: lăcătuş cat. 4 – 1 pers. 

 

8.2 Deservirea tehnică a încălzitorului de apă instantaneu 

Cuprinsul lucrărilor 

A verifica conformitatea încăperii cerinţelor normative. A verifica instalarea încălzitorului de apă 

instantaneu, fixarea, corectitudinea conectării, montarea ţevilor de evacuare a gazelor arse. A verifica existenţa 

tirajului în canalul de fum şi de ventilare. A unge robinetele încălzitorului de apă şi robinetul de siguranţă (după 

necesitate). A verifica starea arzătorului, aprinzătorului de gaze, a le curăţi de funingine şi zgură. A înlocui 

accesoriile şi subansamblurile defectate. A verifica existenţa scurgerilor de gaze (cu emulsie de săpun) şi a le 

elimina. A curăţi sudura termocuplului. A regla alimentarea cu gaze şi apă, a verifica funcţionarea utilajului de 

gaze şi automaticii în diferite regimuri. A efectua instruirea consumatorilor şi a înscrie în registru. 

Componenţa executorilor: lăcătuş cat. 3 – 1 pers. 

 


