
N/o Denumirea cheltuielilor Indicele
Proiect ANRE, 

mii lei

1 2 3 4

1 Cheltuieli materiale CM 1 662,93

1.1  Restaurare marcaje traseu conductă de transport gaze 65,90

1.2  Mentenanța sistemului de transport gaze 1 051,25

1.3  Sistemul de alimentare cu energie electrică, inclusiv de rezervă și iluminat 56,49

1.4  Sistemul de automatizare și control 167,35

1.5 Cheltuieli privind procurarea aparatelor de măsură și control 0,33

1.6  Mentenanță teritorii, căi de acces 34,05

1.7  Echipament de protecție 24,24

1.8  Cheltuieli pentru întreținerea și deservirea transportului auto 151,92

1.9  Cheltuieli pentru rechizite de birou 2,37

1.10 Cheltuieli aferente aprovizionării cu apă potabilă 1,81

1.11 Asigurarea personalului cu produse de igienă 2,27

1.12 Cheltuieli materiale aferente achiziționării odorantului 104,97

2 Cheltuieli privind retribuirea muncii CRM 9 032,47

3
Cheltuieli aferente serviciilor prestate de terți, necesare pentru 

desfășurarea activității de transport al gazelor naturale
CST 3 390,31

3.1

Verificarea, deservirea tehnică, întreţinerea, exploatarea şi reparaţia curentă 

a mijloacelor fixe şi imobilizărilor necorporale aferente activităţii 

reglementate

1 237,41

3.2
Asigurarea condițiilor normale de lucru și a tehnicii securității prevăzute de 

Legea securității și sănătății în muncă nr. 186/2008 (servicii medicale)
0,85

3.3
Cheltuieli  aferente pregătirii și perfecționării personalului încadrat 

nemijlocit în activitatea reglementată
7,65

3.4
Asigurarea obligatorie a salariaţilor şi a patrimoniului în conformitate cu 

Legea cu privire la asigurări nr.407/2006;
5,26

3.5
Cheltuieli privind verificarea, deservirea tehnică a aparatelor de măsurare şi 

control;
780,73

3.6 Servicii de telecomunicaţii (Telefonie mobilă (Sector Ungheni) 10,80

3.7 Asigurarea pazei 1 259,41

3.8 Alte cheltuieli necesare şi justificate aferente activităţii reglementate a OST 88,20

4 Cheltuieli administrative CA 2 128,38

4.1
Cheltuieli privind intretinerea si reparatia curenta a mijloacelor fixe cu 

destinatie administrativa
300,34

4.2
Valoarea, uzura și reparația obiectelor de mică valoare și scurtă durată cu 

destinație administrativă
137,26

4.3 Cheltuieli postale și telecomunicații 62,66

4.4
Cheltuieli tipografice, pentru procurarea rechizite de birou, formulare 

tipizate
20,47

4.5 Cheltuieli pentru paza obiectelor administrative 755,65

4.6
Cheltuieli pentru întreținerea transportului auto de serviciu, care se 

determină în baza actelor normative în vigoare
85,88

Proiectul costurilor de bază, pentru anul 2021, aferente serviciului de transport al gazelor naturale 

prestat de către SRL „Vestmoldtransgaz"                            
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4.7 Cheltuieli pentru deplasarile personalului 33,81

4.8 Cheltuieli pentru asigurarea obligatorie a personalului si a patrimoniului 6,02

4.9 Cheltuieli privind serviciile bancare 101,37

4.10
Cheltuieli aferente instruirii, școlarizăroo și prefecționării angajaților 

administrativi
28,90

4.11
Cheltuieli pentru procurarea literaturii de specialitate, actelor normative si 

instructive, abonarea la editii speciale în activitatea reglementată
10,56

4.12 Alte cheltuieli 584,44

4.13
Asigurarea condițiilor normale de lucru și a tehnicii securității prevăzute de 

Legea securității și sănătății în muncă nr. 186/2008 (servicii medicale) 
1,02

Total costurile de bază 16 214,09


