


Raportul privind determinarea cheltuielilor debazil pentru anul202l

livrarea energiei termice consumatorilor de citre i"M.,oRe{ele Termice Floreqti"

io co.espundere cu Metodologia de calculare, aprobare qi aplicare a prelurilor 9i tarifelor

reglementate pentru producerea energiei electrice qi termice, pentru serviciile de distribu{ie 9i furnizare

a energiei termice, aprobatd prin Hotdrirea Consiliului de Administralie al ANRE nr'396 din

l.Il.20lg,Regulamentului privind procedurile de prezentare gi de examinare a cererilor{itularilor de

licenle privind prelurile gi tarifele reglementate, aprobat prin Hotdrdrea Consiliului de Administralie al

ANRE nr. 2g6 din I7.L0.201g i.M.,,Re!ele Termice Floreqti" a elaborat costurile/cheltuielile de bazd

pentru anul202l.

Costurile/cheltuielile de bazd reglementate pentru anut 2020 constau din urm[toarele

componente:
1. cheltuieli materiale

2. cheltuieli aferente serviciilor prestate de ter{i

3. cheltuieli aferente retribuirii muncii

4, contribu{ii de asiguriri sociale de stat obligatorii qi prima de asigurare obligatorie de

asisten{i medicall

5. ;i a alte cheltuieli ale activiti{ii operafionale

1) Cheltuieli materiale

Cheltuielile materiale includ doar 2 categorii:

- cheltuieli pentru combustibil

- cheltuieli pentru anveloPe

- cheltuieli pentru piese de schimb.

La determi nareaconsumului de combustibil s-a luat in calcul normele de consum aprobate prin

Ordinul nr.2lI din 01.01.2018 Ei parcursul estimat al automobilului Dacia Logan.

Totodata a fost calculat necesarul de anvelope pentru 5 ani, fiind determinatd suma aferentd

unui an.

Au fost incluse in calcul ti cheltuielile efectiv suportate de la inceputul anului pentru piese de

schimb.

Nr.crt. specificare Mii lei

I Combustibil 1 ,28

2 Anvelope 26,67

a
J Piese de schimb 3 , 1 6

Total materiale 31,05

2) Chettuieli aferente serviciilor prestate de terli

La categoria cheltuielilor aferente serviciilor prestate de terli

- Cheltuieli pentru servicii de comunicalii

- Cheltuieli pentru serviciile bancare.

au fost incluse doar 2 tipuri de cheltuieli:



Serv ic i i ledecomunica l i i inc ludcostur i le legatecudeselv t tea
centralelor termice necesare

transmiterii datelor \n b azacontractelor incheiate cu SA,,Moldtel'ebom", Orange qti Stamet Solulii SRL.

Altecheltuielidecomunica{iinusuntsuportatedeinteprindere.|.

pentru anur 202r chertuielile date au fost estimate reieqind din datere efective pentru 6 luni cu

proiectarea lor Pentru tot anul'

De asemenea, gi serviciile bancare au fost estimate din datele efectiv inregistrate pifft* anul curent

cu proiectarea lor pentru tot anul. cheltuielile date au fost facturate de banca comerciala' ce deserveqte

intreprinderea qi doar costuri legate de prelucrarea ordinelor de platd Ei comisioanelor bancare'

3) Chettuieli aferente retribuirii muncii

pentru anur de baz't2Y2r au fost determinate chertuielile de retribuire a muncii inbaza Statelor

de personal aprobate pentru anul202l' of'

Lacalcularearetribuiriimunciis-aaplicatnumdrulnecesarde
stabilit in Republica Moldova conform legislaliei dup6 cum urmeazd"

angaja\i qi sistemul de salartzare

1. Codul Muncii nr'154 din 28'03'2003;

2. Legeasalarizdrii w'847 din 14'02'2002;

3. Hot6r6rea Guvemului nr.743 din 11 .06.2002cu privire la salarizarea angajalilor din unitdlile

cu autonomie financiard cate stabileEte:

a. releaua tatifard pentru muncitori ;

b. releaua tarifardpentru funcfionari; 1 r .; ^1^.^^-^^-or,,' ,i inoa(trat.
, c. coeficienlii de multiplicitate pentru stabilirea salariilor de funcfie ale personalului incadrat'

d. coeficientul de comPlexitate;

e.categoriiledecalificareqicondiliiledesa|arizarepentrumuncitoriidintransportulauto;
f. adaosurile qi sporurile la salariu cu caracter compensatoriu, stabilite salarialilor din unitalile

"cu autonomie financiar6 Ei mdrimea lor minimd'

4. Hotdrarea Guvemului nr.165 din 0g.03.2010 cu privire la cuantumul minim garantat al

salariului in sectorul real;

5. Hotdr'rea Guvernului nr. 16g din16.02,200g cu privire la aprobarea Regulamentului privind

modul de calculare a perioadei de munc6 in vederea acorddrii sporului pentru vechime in munci

angajalilorintreprinderilordindomeniulgospoddrieilocativ-comunale;
6.Legeabugetului asigurarilor sociale de stat pentru anvl202l nr'255 din 16'12'2020;

7, Legeafbndurilor asigurdrii obligatorii de asistentd medicala pe anul 202| nr.256 din

t6.12.2021

ln scopul determindrii cheltuielilor cu retribu{ia fixd s-au luat in consideralie cerinlele legale

referitoare Ia m'rimea salariului minim in sectorul real, categoriile de sarartzare, sporuri pentru

vechimea in muncd. Nu s-au aplicat un qir de adaosuri din cauza lipsei mijroacelor financiare

disponibile pentru achitarea lor' 1- i.
ReieEinddinfaptulc6costuriledebazlsuntdeterminatepentruanuldebaz62021r'incalculea

fost utirizat cuantumur minim gnarfiatar salariului conform Hotdririi Guvemului - 922122j22020

Hotlrdre pentru modificarea punctului 1 din Hot6r6rea Guvernuruinr.16512010 cu privire la cuantumul

minim garantat al sarariurui in sectorul rear (Monitorul ofici al35911082,,24.72'2020), in conformitate

cuprevederileart.12dinLegeasalarizdriirt,s4Tdin|4,02,2002.

Astfel, cuantumul minim garantatal salariului pentru anil202l a fost aplicat din 1 ianuarie2}2r

in cuantum de2935lei lunar'



categoriile tarifate pentru muncitorii de categoriile I-vII au fost aplicate in conformitate cu

prevederile Anexei nr.l din H.G. m.743r2002. pentru conducatori, specialigti gi funclionari

administrativi au fost apricali coeficienlii de multiplicare specificali in Anexa m.4laH'G' nr'14312002'

Astfel cheltuielile aferente retribuirii muncii solicitate pentru anul202l constituie 942'56 mii lei'

Totodat6, contribufiile de asigurari sociale de stat obligatorii Ei prima de asigurare obligatorie de

asistenld medicala constituie 226,21mii lei'

Cheltuieti de baza pentru anul 2021

energiei termice consumatorilor de

Descifririle qi documentele

Director iM nelete

Contabil Pef

pentru activitatea de livrarea
i.M."R.1ele Termice Floreqti "

mii lei

Total cheltuieli
debazaDenumirea costurilor/cheltuielilor de baza

Cheltuieli materiale, inclusiv:

combustibil

iese de schimb

Cn.toi.ti aferente serviciilor prestate de

terti - total, din care:

cheltuieli pentru serviciile bancare

Costuri/cheltuieli de baza pentru

retribuirea muncii

Contributii privind asigurarea sociala si

medicala de stat

1211,91
Chettuielt de bazd pentru anul 2021
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