
Nr. Denumirea cheltuielilor de bază Indicii
Proiect ANRE, 

lei

1. Cheltuieli materiale, inclusiv: 9.549.143

1.1 Materiale consumabile 5.357.571

1.2 Materiale de protecție 1.039.753

1.3 Anvelope 158.882

1.4 Acumulatoare 72.160

1.5 Combustibil 2.867.850

1.6 Măsuri de protecție situație epidemiologică 52.927

2. Cheltuieli aferente serviciilor prestate de terti, inclusiv: 14.691.390

2.1 Cheltuieli privind serviciile de telecomunicații 665.958

2.2
Cheltuieli privind întretinerea, exploatarea și reparația curenta a mijloacelor 

fixe si imobilizarilor necorporale aferente activitattii reglementate
5.907.940

2.3 Cheltuieli aferente reparațiilor curente ale autotransportului 93.834

2.4 Cheltuieli privind servicii reparația OMVSD 3.706

2.5 Cheltuieli privind servicii pentru asigurarea pazei, securității antiincendiare 4.129.336

2.6 Cheltuieli privind servicii medicale (asigurarea condițiilor normale de lucru) 156.977

2.7 Cheltuieli pentru servicii de deratizare și dezinsecție 3.845

2.8 Cheltuieli privind pregătirea și perfecționarea cadrelor 153.758

2.9 Cheltuieli pentru serviciile de evacuare a deșeurilor 57.053

2.10 Cheltuieli pentru lucrări cadastrale 21.720

2.11
Cheltuieli privind verificarea metrologică obligatorie, deservirea tehnică a 

mijloacelor de măsurare
939.131

2.12 Asigurarea obligatorie a patrimoniului și autotransportului 504.630

2.13 Cheltuieli privind serviciile internet 128.520

2.14 Cheltuieli privind serviciile tehnice 317.859

2.15
Cheltuieli privind serviciile de deservire tehnică și mentenanță la sistemul de 

avertizare
231.310

2.16 Cheltuieli privind testarea tehnică a unităților de transport 18.158

2.17 Cheltuieli pentru necesități gospodărești 22.536

2.18 Cheltuieli pentru procurarea rechizitelor de birou 83.661

2.19 Cheltuieli pentru procurarea abonamentelor de transport 307.270

2.20 Cheltuieli pentru deservirea locurilor de terasament 155.516

2.21 Cheltuieli pentru servicii informatice 633.168

2.22 Cheltuieli pentru servicii incercări și expertiza obiectelor cu pericol sporit 23.913

2.23 Cheltuieli pentru deservirea tehnicii de calcul 42.773

2.24 Cheltuieli pentru servicii de arendă 30.408

2.25 Alte cheltuieli 58.411

3. Cheltuieli aferente retribuirii muncii CRMdf 155.664.122

3.1
cheltuieli privind retribuirea muncii personalului încadrat nemijlocit în 

procesul de producere şi personalului auxiliar
98.886.391

3.2

cheltuieli privind contribuţiile de asigurări sociale de stat obligatorii aferente 

personalului încadrat nemijlocit în procesul de producere şi personalului 

auxiliar

17.799.550
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3.3

cheltuieli privind primele de asigurare obligatorie de asistenţă medicală 

aferente personalului încadrat nemijlocit în procesul de producere şi 

personalului auxiliar

4.449.888

3.4
cheltuielile privind retribuirea muncii personalului serviciului vânzări şi 

marketing
17.224.711

3.5
cheltuieli privind contribuţiile de asigurări sociale de stat obligatorii aferente 

personalului serviciului vânzări şi marketing

CMD

3.100.448

3.6
cheltuieli privind primele de asigurare obligatorie de asistenţă medicală 

aferente personalului serviciului vânzări şi marketing
775.112

3.7 cheltuielile privind retribuirea muncii personalului administrativ 10.961.650

3.8
cheltuieli privind contribuţiile de asigurări sociale de stat obligatorii aferente 

personalului administrativ
1.973.097

3.9
cheltuieli privind primele de asigurare obligatorie de asistenţă medicală 

aferente personalului administrativ
493.274

4. Cheltuieli administrative 2.580.546

4.1 Materiale consumabile 25.731

4.2 Cheltuieli privind materialele de protecție 4.203

4.3 Cheltuieli privind procurarea anvelopelor 3.693

4.4 Cheltuieli privind procurarea  acumulatoarelor 383

4.5 Cheltuieli privind combustibilul 110.577

4.6 Cheltuieli privind serviciile de telecomunicații 69.013

4.7 Cheltuieli aferente reparațiilor curente ale autotransportului 10.049

4.8 Cheltuieli privind publicarea anunțurilor 23.713

4.9 Cheltuieli pentru serviciile bancare 32.943

4.10 Cheltuieli pentru serviciile bancare, comision Infocom, Info Bon 1.446.780

4.11 Cheltuieli privind servicii pentru asigurarea pazei, securității antiincendiare 310.335

4.12 Cheltuieli pentru servicii de deratizare și dezinsecție 170

4.13 Cheltuieli privind pregătirea și perfecționarea cadrelor 23.631

4.14 Cheltuieli privind serviciile poștale 18.864

4.15 Cheltuieli pentru servicii de incasare 32.350

4.16 Cheltuieli pentru servicii facturare INFO BON 7.975

4.17 Asigurarea obligatorie a patrimoniului și autotransportului 9.487

4.18 Cheltuieli privind serviciile internet 10.335

4.19 Cheltuieli privind serviciile tehnice 38.801

4.20 Cheltuieli pentru deservirea tehnică a ascensoarelor 16.910

4.21
Cheltuieli privind serviciile de deservire tehnică și mentenanță la sistemul de 

avertizare
23.658

4.22 Cheltuieli privind testarea tehnică a unităților de transport 248

4.23 Cheltuieli pentru procurarea rechizitelor de birou 125.357

4.24 Cheltuieli pentru abonarea la ediții speciale 11.955

4.25 Cheltuieli pentru blanchete de strictă evidență 1.518

4.26 Cheltuieli pentru servicii incercări și expertiza obiectelor cu pericol sporit 580

4.27 Cheltuieli pentru deservirea tehnicii de calcul 8.605

4.28 Cheltuieli pentru alte servicii 2.132
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CMdf4.29  Alte cheltuieli 12.365

4.30 Cheltuieli pentru tasarea cladirilor 7.577

4.31 Defalcari pentru activitatea comitetului sindical 190.609

Total cheltuieli de bază 182.485.201

CA


