Anexă
UNIVERSITATEA ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI
Calculul taxei de cazare în cămin efectuat conform Hotărîrii Guvernului RM
“Cu privire la taxele de cazare în căminele instituţiilor de stat de învăţămînt
secundar profesional, mediu de specialitate, superior
şi din domeniul ştiinţei şi inovării “nr. 99 din 30.01.2007
***
Plata pentru chirie se stabileşte pe categorii de locatari la începutul fiecărui an financiar de senatul
universitații, reieşind din cheltuielile aferente cazării.
În calculul cheltuielilor aferente cazării se includ:
a) cheltuieli de bază (Cp):
retribuirea muncii -247,0 mii lei/anual;
contribuţiile de asigurări sociale de stat obligatorii 23 % -54,1 mii lei/anual;
primele de asigurare obligatorie de asistenţă medicală achitate de patroni în interiorul ţării- 4,5 % -10,6
mii lei/anual;
b) cheltuieli de consum (Cc):
energia electrică pentru iluminare 1 m² – 18 WT, (18 WT :1000*) x 4490,95 m² x 360 ore /lunar x 2,34
lei/kw = 68,10 mii lei/lunar, 817,2 mii lei /anual, electrocasnice 25380 kw x 2,34 lei/kw =59,4 mii lei/lunar,
712,68 mii lei anual;
energia termică 525,00 mii lei/anual;
apa şi canalizarea 297,59 mii lei/anual;
salubritatea 7,00 mii lei/anual;
serviciile de telecomunicaţie şi de poştă 2 telefoane fix.4,80 mii lei/anual;
rechizitele de birou şi materialele de uz gospodăresc (procurarea materialelor pentru menţinerea
curăţeniei, procurarea becurilor electrice şi lămpilor cu neon, inventarul moale și echipamentul, efectuarea
dezinfecţiei şi deratizării) -1132,96 mii lei /anual.
c) cheltuieli de dezvoltare (Cd) – uzura mijloacelor fixe, amortizarea activelor nemateriale aferente cazării,
calculate la finele anului precedent.
Clădire 6197,5 m² (71092,82 mii lei) Mijloacelor fixe -78,66 mii lei. Uzura 2574,17 mii lei.
Calcularea taxei lunare de cazare se va efectua în baza următoarei formule:

în care:
T – taxa de cazare lunară;
Cp – cheltuieli de personal-311700,0 lei;
Cc – cheltuieli de consum- 3332230,00 lei;
Cd – cheltuieli de dezvoltare- 2574170,00 lei;
A – numărul de locuri (paturi, conform actului Comisiei de stat de primire a căminului în exploatare)”-423
locuri.

311700,0 + 3332230,0 + 2574170,0 / 423 /12 = 1225,00 lei
1.Taxa lunară de cazare în cămine pentru student care îşi fac studiile cu finanţare de la bugetul de stat şi în
bază de contract 40 la suta din costul calculat şi constitue 490,00 lei.
2. Pentru masteranzi, doctoranzi imediat după absolvirea facultăţii care îşi fac studiile cu finanţare de la
bugetul de stat, nu mai mult de 50 la sută din costul calculate şi constitue 612,50 lei.
3.Pentru masteranzi şi doctoranzi care îşi fac studiile în baza de contract, postdoctoranzi şi alte categorii de
locatari - costul integral al cheltuielilor în baza contractului de locaţiune 1225,00 lei.
Ex. Jelescu Lilia, tel 022-73-96-86

