Proiectul valorilor costurilor de bază pentru anul 2018 pentru serviciul de transport al energiei
electrice prestat de către Î.S. „Moldelectrica”
Costuri
TOTAL COSTURI
1. Cheltuielile materiale (CM)

Materiale, piese de schimb necesare pentru deservirea tehnică și reparația LEA
Materiale și piese de schimb necesare pentru reparația capitală a echipamentului de
forță din SE
Materiale, piese de schimb necesare pentru reparația echipamentului de măsurare
(serviciu metrologie)
Materiale, piese de schimb necesare pentru protecția prin Relee și Automatică (PRA)
Piese de schimb pentru întreținerea și reparația curentă a utilajului de comunicații
Materiale necesare pentru efectuarea analizelor la ulei, electroliți, diagnostica
utilajului, ulei pentru necesități de exploatare la transformatoare, întrerupătoare
(Serviciul izolații și protecție)
Materiale necesare pentru reparația curentă a clădirilor și edificiilor
Materiale, piese de schimb pentru reparația curentă și deservirea tehnică a mijloacelor
de calcul
Combustibil, lubrifianți, carburanți pentru unitățile de transport
Piese de schimb pentru întreținerea și reparația curentă a unităților de transport
Alte cheltuieli materiale și servicii, inclusiv:
Cheltuieli pentru testarea și certificarea unitaților de transport
Uzura obiectelor de mică valoare
Protecția muncii și tehnica securității
Servicii comunale
2. Cheltuieli de exploatare și întreținere a rețelelor electrice de transport și a altor mijloace
fixe de producție (CIE)

Mii lei

265 418
26 760
2 174
4 455
23
1 668
420
567
1 073
293
7 409
1 242
7 436

89
674
1 470
5 204

12 487

Cheltuieli pentru reparația curentă și capitală a echipamentului de forță din SE
Servicii organizatii terțe pentru efectuarea lucrărilor de reparații LEA 35-110 kV
Cheltuieli pentru verificarea metrologică de stat și etalonarea etaloanelor de referință
Altele

4 269

3. Cheltuielile cu personalul încadrat în activitatea de transport al energiei electrice (CRM)

175 759

Retribuirea muncii
Contribuții pentru asigurarea socială și medicală
4. Cheltuielile administrative (CA)

Cheltuieli cu personalul administrativ
Contribuții pentru asigurarea socială și medicală
Pregătirea și reciclarea cadrelor
Paza obiectelor administrative
Cheltuieli de delegare a personalului
Arenda încaperilor
Servicii de curățenie a clădirii

7 774
314
130

138 688
37 071

50 411
27 837
7 441

1 778
3 451
286
4 714
686

Servicii de telecomunicații
Cheltuieli poștale
Cheltuieli privind rechizitele de birou, formulare, doc.primare
Servicii bancare
Audit independent
Cheltuieli privind examenul medical
Cheltuieli pentru abonarea la ediții periodice și speciale
Asigurarea obligatorie a activelor (RCA)
Cotizatii sindicate, 0,15%
Cheltuieli de reprezentanță
Consumabile igienico-sanitare
Servicii GPS
Servicii Hidrometeo
Utilizarea lămpilor fluoriscente
Anunțuri privind achizițiile
Deratizarea
Alte cheltuilei administrative

1 885
8
284
474
255
303
119
272
250
54
44
138
32
4
11
17
70

