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Cu privire la raportul anual
privind activitatea întreprinderii Municipale
„Centrale şi Reţele Termice” Orhei

în conformitate cu Legea privind administraţia publică locală nr. 436-XVI din 28.12.2006 
art.14, examinînd raportul de activitate a întreprinderii Municipale „Centrale şi Reţele Termice” 
Orhei prezentat de directorul întreprinderii dl Beregoi Ion,

CONSILIUL ORĂŞENESC ORHEI D E C I D E :

1. Se ia act de raportul privind activitatea întreprinderii Municipale „Centrale şi Reţele Termice” 
Orhei pentru anul 2013 (se anexează).

2. Se pune în sarcină directorului întreprinderii Municipale „Centrale şi Reţele Termice” Orhei 
dl Beregoi Ion, să întreprindă activităţi de creştere a energiei termice şi reducerea eliminării în 
atmosferă a surselor poluante.

3. Controlul asupra executării prezentei decizii revine viceprimarului or. Orhei 
dl. Munteanu Valentin.

Preşedintele şedinţei 

Secretarul Consiliului

Iurie LUPACESCU 

Ala BURACOVSCHI



Activitatea
s \

LM.„Centrale şi Reţele Termice”Orhei 

în a, 2013

Informaţii generale

întreprinderea Î.M .„C R T”Orhei produce şi livrează energie term ică de 1821 5kwt. Sursele 
de producere şi livrare a energiei termice au fost în 2013 - 16 centrale şi m inicentrale cu 
capacitate de 18215 k w t şi 3634 m. de reţele termice din care:

® Reţele subterane -  2670m.î.
9

•  R eţele aeriene -  690 m.I.

în  afară de producerea energiei termice întreprinderea efectuiază deservirea tehnică 
utilajului Centrale]eor Termice altor agenţi economici,

întreprinderea M unicipală „Centrale şi Reţele Term ice”Orhei ca operator a avut 
contracte de livrare a energiei termice în a.2013 cu _8__ utilizatori .

Restanţe istorice la energia termică consumată nu avem.
Populaţia din volumul total de energie termică constituie 3,5%.
In perioada dată preţurile la gazele naturale au rămas aceleaşi, iar energia termică se 

m icşorează pentru şcoli la 1161 lei Gcal fără TVA începîiid cu noul sezon rece./v . . .  4
In anul 2013 pentru producerea energiei termice a fost consum at 488,4 mii u f  de 

gaze naturale din care au fost livrate 3752,9 Gkal.
Către sezonul de iarnă la toate centralele termice au fost reparate şi revizate toată 

arm ătura de deschidere -închidere, toate pompele cu m otoarele electrice, dulapurile 
electrice, aparate de m ăsurare, control şi automatică.

O deosebită atenţie a fost atrasă gospodăriei de gaze naturale unde au fost reparat tot 
utilajul de gaze naturale din dulapuri la punctele de reglare gaz şi la instalaţiile reglare 
gaz, au fost revizate toată armătura de închldere-deschidere, clapetele de siguranţă.

Sunt verificate metrologic toate contoarele de gaze naturale la nodurile de evidenţă
- m onom etrele -  60 buc.
- term om etre -  10 buc.
- senzori de tem peratură şi presiune -  12 buc.
- corectoarele de volum -  7 buc.

Sau reparat şi reglat arzătoarele la toate centralele termice.
Au fost reparate 4 plăci electronice, la grădiniţa nr. 12 -  2 buc.,gim naziul nr.5 -  1 buc, 

grădiniţa nr. 1 -  1 buc.
Sau schim bat două pompe, la centrala term ică gimnaziul nr.5 -  1 buc., grădiniţa 

nr.12 -  1 buc., valva de gaze 1 buc. -  grădiniţa nr. 12.
A u fost spălate chimic toate schimbătoarelor de căldură la toate centralele.
A u fost înlocuite 20 buc, senzori de temperatură şi de presiune -  6buc.
Pentru toate acestea şi în timpul exploatării sau cheltuit surse la procurarea 

m aterialelor în  sumă de 159,6 mii lei.
La întreprindere activează în perioada sezonului de încălzire 57 de persoane, vara 28 

persoane. Salariul m ediu lunar 3400 lei.
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Au fost plătite în 2013 impozite şi taxe 9,0 mii, contribuţii sociale şi medicale 354,8 
mii lei,

Restanţe la bugetul de stat nu avem.

Indicii activităţii in a. 2013

O biective

Unitate
de

măsură

Cantitatea a. 2013 în comparaţie cu 
2012

2013 2012 Suma %

Livrarea energiei term ice Gcal 3752,79 2110,0 + 1642,79 177,8

Venit - Total mii lei 5190,0 3104,2 +2085,8 167,2

Inclusive din livrări a energiei 
termice

mii lei 4881,1 2623,2 +2257,9 186,0

Alte: (deservirea cazanelor) mii lei 308,9 206,6 +102,3 149,5

Consumuri şi chieltuieli - Total mii lei 5210,8 3784,0 +1426,8 137,7

Inclusive gaz natural mii lei 2583,8 929,0 +1654,8 278,1

mii mJ 488,4 172,2 +316,2 283,6

Energia electrică mii lei 196,9 202,6 -5,7 97,1

| mii kwt 121,3 134,8 -13,5 90

Apa, canalizare
j

mii lei 18,2 28,1 -9,9 64,8
1 o

mii n f 669 1065 -396 62,8

M ateriale , piese de schimb, prod. 
petroliere

mii lei 159,6 254,4 -94,8 62,7

Remunerarea personalului mii lei 1377,6 1562,2 -184,6 88,2

Contribuţii privind asigurări sociale
şi medicale

mii lei 354,8 395,1 -40,3 89,8

Generale şi gospodăreşti mii lei 51,6 72,1 -20,5 71,6

Uzura m ijloacelor fixe mii lei 414,6 285,1

Pentru servicii prestate de terţi mii lei 53,7 55,4 -1,7 96,9

Rezultat financiar - pierderi mii lei -20,4 -679,8 m icşorarea cu 659 mii lei.

Au fost procurate şi distribuite salariaţilor îm brăcăm inte şi încălţăm inte specială 
în sumă de 6,8 mii lei.

S-au achitat defalcări comitetului sindical 31119 lei.



Rezultat financiar la 01.01.2014 s-a format cu pierderi în sumă de 20,4 mii lei
contra 679,8 în 2012.

La m icşorarea pierderilor în a.2013 a influenţat lucrul efectiv de producerea şi 
livrarea energiei term ice care a fost livrată în conformitate cu tariful aprobat de către 
Prim ăria Orhei şi lucrările adăugătoare la deservirea tehnică a utilajului gaz precum şi 
alte lucruri de reparaţie a sistemelor inginereşti.

în  anul 2013 am efectuat deservirea tehnică a cazanelor alto r agenţi econom ici 
în sum ă de_308,9 mii lei.

Influenţa principală a îmbunătăţirii activităţii - m ărirea volumului de livrare a 
energiei term ice : 3753 Gcal. contra 2110 Gcal. în a. 2012 ce aduc venit adiţional în sumă 
de 2258 m ii lei.
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In rezultatul m ăsurilor elaborate s-a micşorat cheltuielile de m ateriale în suma 
de 94,8 mii lei, cheltuieli generale şi gospodăreşi în suma de 20,5 mii lei.

In rezultatul reexaminării resurselor de muncă a fost obţinută economisirea 
fondului de rem unerare a muncii în suma de 184,6 mii lei şi contribuţii privind asigurările 
sociale şi m edicale în suma de 40,3 mii lei. Total -  224,9 mii lei.

A ceasta a dat posibilitatea a ieşi fară datorii faţă de buget, au fost plătite toate 
impozitele, taxe, inclusiv TVA în sumă de 1187,6 mii lei.

D irec to r LM . „ C R T ” O rhei Ion  B E R E G O IIon
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