
20 

 

           ANEXA nr. 14 

                                                                                                        la HCJD              /2015 

 

TARIFE 

ce se vor practica pentru determinările fizico-chimice, ale apei potabile în cadrul laboratorului 

CTC 

 

I. Tarifele care se vor practica in cadrul laboratorului de fizico-chimice   

                                                                                                                                                  -lei- 

Nr. 

crt.  

Examen chimic complet pentru apa potabilă conform: 

 Certificatului de inregistrae nr. 289/2013 al laboratorului  la MSP -     

 DGSPAMP Bucuresti, 

 Legii 458 / 2002 a calitatii apei potabile republicată 2011  ;  

  SR EN  ISO/CEI 17025 :2005 

Tarif    

(cu TVA) 

1. Determinarea azotului amoniacal 21 

2. Determinarea concentraţiei ionilor de hidrogen 5 

3. Determinarea conductivităţii 15 

4. Determinarea clorului rezidual liber  15 

5. Determinarea fierului  29 

6. Determinarea nitriţilor 15 

7. Determinarea indicelui de permanganat 17 

8. Determinarea culorii 4 

9. Determinarea sulfatilor  21 

10. Determinarea  nitraţilor 29 

11. Determinarea turbidităţii 6 

12. Determinarea  clorurilor  29 

13. Determinarea  duritatii  12 

 
Notă : În funcţie de analizele solicitate, se va calcula valoarea facturii 

 

II.Tarifele care se  vor practica în cadrul laboratorului de microbiologie 

             -lei- 

Nr. 

crt. 

Examen microbiologic complet pentru apa potabilă conform: 

 Certificatului de inregistrae nr. 289/2013 al laboratorului  la MSP -    

DGSPAMP Bucuresti, 

 Legii 458 / 2002 a calitatii apei potabile republicată 2011 

  SR EN  ISO/CEI 17025 :2005 

Tarif    

(cu TVA) 

1. Determinarea numărului total de bacterii coliforme si E. coli 60 

2. Determinarea – Enterococi  14 

3. Determinarea numărului de colonii dezvoltate   la 220C si 370 C 12 

 
Notă : În funcţie de analizele solicitate, se va calcula valoarea facturii 
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III. Tarifele care se  vor practica în cadrul laboratorului de metrologie  pentru  apometrele 

cu  DN 15..25 mm    
            -lei- 

Nr.

crt. 

Verificări metrologice la apometrele cu diametrul nominal  DN : 15…25 Tarif    

(cu TVA) 

1. Curăţire chimică DN 15…25 9 

2. Verificare metrologică  23 

 
Notă : În funcţie de operaţiile solicitate, se va calcula valoarea facturii 

 

 

IV. Tarifele care se  vor practica în cadrul laboratorului de metrologie pentru  apometrele 

cu  DN 32.. 40 mm     

            -lei- 

Nr.

crt. 

Verificări metrologice la apometrele cu diametrul nominalDN :  32…40 Tarif   

(cu TVA) 

2. Curăţire chimică DN 32…40 14 

3. Verificare metrologică  30 

 
Notă : În funcţie de operaţiile solicitate, se va calcula valoarea facturii 

 

 

V. Tarifele care se  vor practica în cadrul laboratorului de metrologie pentru  apometrele 

cu  DN 15…40  mm  

            -lei-  

Nr. 

crt. 

Inlocuire geam apometru cu diametrul nominal DN: 15…40 mm  Tarif  

(cu TVA) 

1. Inlocuire geam apometru cu diametrul nominal DN: 15…40 mm  30 
 


