
mii lei

N/o Indicator

Propus spre 

aprobare    

ANRE

1 2 3

1 Cheltuieli aferente retribuirii muncii (CRMo) 21 541,08        

1.1 Fondul de retribuire a muncii 17 371,84           

1.2 Contribuţii și prime de asig. obligatorii de stat aferente 4 169,24             

2 Cheltuieli materiale (CMo) 2 222,06          

2.1. Materie primă și materiale 613,23                

2.1.1. p/u deservirea tehnică /reparația curentă a rețelelor 585,09

2.1.2. p/u deservirea aparatelor de măsurare și control 18,27

2.1.3. p/u reparația aparatelor de măsurare și control, a utilajului 9,86

2.2. Piese de schimb 85,13                  

2.2.1. p/u deservirea tehnică și reparație curentă auto 44,11

2.2.3. anvelope și acumulatoare 41,02

2.3.
Materiale de construcție p/u reparația încăperilor de producere și 

administrative
15,33                  

2.4. Combustibil - total 489,12                

2.4.1. incl:           benzină 90,59

2.4.2.                    gaz 240,47

2.4.3.                    motorină 132,51

2.4.4.                   materiale lubrifiante 25,54

2.5. OMVSD total 965,96                

2.5.1.
incl:  - echipamente de măsurare pentru consumatorii casnici în locul 

celor ieșite din funcțiune și radiomodule (uzura)
602,39

2.5.2.  - lăzi de protecție (uzura) 140,30

2.5.3.  - inventar tehnic de producere, aparate 37,92

2.5.4.  − îmbrăcăminte specializată și mijloace de protecție individuală 162,37

2.5.6.  -  alte OMVSD aferente protecției muncii 22,98

2.6. Alte consumuri materiale 53,29                  

2.6.1.  - alimentare specială (lapte, apă gazată) 42,83

2.6.2  - materiale sanitare 10,47

3 Cheltuieli aferente serviciilor prestate de terți (CSTo) 650,73             

 3.1. Reparația mijloacelor fixe 217,59                

3.1.1  reparația rețelelor și utilajului 34,41

3.1.2  reparația încăperilor 60,69

3.1.3  reparația și deservirea tehnică a transportului auto 122,49

3.2 Verificarea metrologică periodică a contoarelor de uz casnic 70,25                  

3.3 Reparația contoarelor de uz casnic 65,39                  

3.4 Verificarea metrologică a altor echipamente 36,61                  

3.5 Reparația curentă a altor echipamente de măsurare 13,85                  

3.6 Deservirea tehnica a sistemei de monitorizare  - telimetria GRP 38,93                  

3.7 Servicii telecomunicații necesare în activitatea reglementată 57,66                  

3.8
Servicii de instruire a personalului implicat nemijlocit în activitatea de 

producere 104,42                
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3.9
Servicii de asigurare obligatorie a unităților de transport cu destinație de 

producere 16,90                  

3.10 Servicii medicale 19,73                  

3.11 Utilizarea (arenda) butelii acetelena 8,51                    

3.12 Alte servicii  0,90                    

4 Cheltuieli administrative (CAo) 903,70             

4.1 Lucrări de informatică și calcul 25,18                  

4.2 Deservire si reparatia tehnicii de calcul 16,87                  

4.3 Deservirea aparatelor de aer conditionat 12,93                  

4.4 Arenda încăperilor 123,80                

4.5 Deplasări 10,83                  

4.6 Deduceri comitetul sindical (0,15% din fondul de salarizare) 25,66                  

4.7 Servicii bancare 3,77                    

4.8 Servicii de abonare periodică 11,07                  

4.9 Servicii pompieri și pază 175,61                

4.10 Servicii de instruire profesională a angajaților din administrație 4,56                    

4.11 Serviciile agentului de conformitate 42,55                  

4.12 Servicii de telecomunicații aferente activității administrative 19,04                  

4.13 Servicii comunale 256,68                

4.14 Servicii notariale și de audit 41,31                  

4.15 Servicii de asigurare a unităților de transport cu destinație administrativă
2,29                    

4.16 OMVSD cu destinație administrativă 28,16                  

4.17 Procurarea materialelor de gospodărie 27,83                  

4.18 Rechizite de birou 44,30                  

4.19 Alte materiale (DDR, VGA, ...) 15,07                  

4.20
Alte cheltuieli administrative (mass-media, atestarea locurilor de muncă, 

reparație utilaj, blanchete, verificare și schimbare contor apă) 16,19                  

25 317,57        Total Costuri de bază (CBo)


