ORDIN
cu privire la aprobarea „Metodologiei de calcul al tarifelor pentru serviciile
prestate de Î.S. ”Centrul NaŃional pentru FrecvenŃe Radio"
nr. 108 din 28.11.2008
Monitorul Oficial nr.221-222/659 din 12.12.2008

***
În baza art.39 (3) al Legii comunicaŃiilor electronice nr.241-XVI din 15 noiembrie 2007, –
ORDON:
1. A aproba şi pune în aplicare Metodologia de calcul al tarifelor pentru serviciile prestate
de Î.S. ”Centrul NaŃional pentru FrecvenŃe Radio” conform anexei.
2. Directorul general al Î.S. ”Centrul NaŃional pentru FrecvenŃe Radio” – dl Teodor
CICLICCI va organiza:
• publicarea în Monitorul Oficial al Republicii Moldova a Metodologiei de calcul al
tarifelor pentru serviciile prestate de Î.S. ”Centrul NaŃional pentru FrecvenŃe Radio”;
• elaborarea şi aprobarea tarifelor la serviciile prestate de Î.S. ”Centrul NaŃional pentru
FrecvenŃe Radio” conform Metodologiei cu punerea în aplicare în decurs de nu mai mult de o
lună de la data publicării Metodologiei în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.
3. Se abrogă ordinele MDI nr.46 din 04.06.2008, nr.16 din 10.03.2008, nr.6g din
20.04.2007, nr.54g din 03.08.2005 odată cu punerea în aplicare a noilor tarife ale Î.S. „Centrul
NaŃional pentru FrecvenŃe Radio”.
4. Controlul executării prezentului ordin se pune în sarcina dnei Ina PÎNZARU, şef SecŃie
Financiară şi Audit, DirecŃia Administrativ-Organizatorică, MDI.
MINISTRUL DEZVOLTĂRII INFORMAłIONALE

Pavel BUCEAłCHI

Chişinău, 28 noiembrie 2008.
Nr.108.

Anexă
la ordinul MDI
nr.108 din 28 noiembrie 2008
METODOLOGIA
de calcul al tarifelor pentru serviciile prestate de Î.S.
”Centrul NaŃional pentru FrecvenŃe Radio"
I. DISPOZIłII GENERALE
1. Metodologia de calcul a tarifelor la serviciile prestate de Î.S. "Centrul NaŃional pentru
FrecvenŃe Radio", denumită în cele ce urmează Metodologia, este elaborată în corespundere cu
prevederile Legii comunicaŃiilor electronice nr.241-XVI din 15.11.2007, cu standardele naŃionale
de contabilitate „Metodologiei de calculare a tarifelor pentru serviciile prestate de agenŃii
economici care activează în domeniile standardizării, metrologiei, evaluării conformităŃii
produselor şi securităŃii industriale”, aprobate prin Hotărîrea Departamentului Standardizare şi

Metrologie nr.1609-ST din 11.11.2004 (MO nr.13-16/25 din 21.01.2005) şi cu alte acte
legislative şi normative interne.
2. Prezenta Metodologie stabileşte:
- componenŃa consumurilor directe şi indirecte incluse în preŃul de cost pentru calcularea
tarifelor la serviciile prestate de Î.S .”Centrul NaŃional pentru FrecvenŃe Radio”;
- modul de calculare, aprobare şi aplicare al tarifelor de bază pentru serviciile prestate de
Î.S. ”Centrul NaŃional pentru FrecvenŃe Radio”;
- modul de modificare, aprobare şi aplicare al tarifelor la serviciile de Î.S. ”Centrul
NaŃional pentru FrecvenŃe Radio”.
3. Mecanismul aplicat la calcularea şi reglementarea tarifelor pentru serviciile prestate de
Î.S. ”Centrul NaŃional pentru FrecvenŃe Radio” trebuie să asigure:
- acoperirea cheltuielilor operaŃionale, cheltuielilor aferente exploatării eficiente a
echipamentului tehnologic şi cheltuielilor pentru protecŃia mediului ambiant;
- o rată rezonabilă de profit, necesară pentru continuitatea activităŃii întreprinderii.
Sistemul de reglementare al tarifelor va fi orientat spre prestarea serviciilor cu cheltuieli
minime, prin utilizarea eficientă a capacităŃilor utilajului tehnologic şi factorului uman.
4. Structura consumurilor şi cheltuielilor incluse în preŃul de cost pentru calcularea tarifelor
la serviciile Î.S. ”Centrul NaŃional pentru FrecvenŃe Radio” este stabilită în conformitate cu
Standardul naŃional de contabilitate 3 "ComponenŃa consumurilor şi cheltuielilor întreprinderii"
şi cu alte standarde naŃionale de contabilitate.
5. Prezenta Metodologie stabileşte modul de calculare, aprobare şi modificare a tarifelor
pentru serviciile prestate Î.S. ”Centrul NaŃional pentru FrecvenŃe Radio”.
II. CONSUMURILE INCLUSE ÎN PREłUL DE COST LA CALCULAREA
TARIFELOR
PENTRU SERVICIILE PRESTATE DE CĂTRE Î.S. ”CENTRUL NAłIONAL
PENTRU FRECVENłE RADIO”
La elaborarea metodologiei de determinare a tarifelor de bază s-a luat în considerare
specificul serviciilor prestate de Î.S” Centrul NaŃional pentru FrecvenŃe Radio”, pornindu-se de
la următoarele criterii:
- structura consumurilor întreprinderii, incluse în costul serviciilor la calcularea tarifelor,
este determinată de Standardul NaŃional de Contabilitate 3 "ComponenŃa consumurilor şi
cheltuielilor întreprinderii" (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1997, nr.88-91, art.182);
- metoda de repartizare a cheltuielilor între servicii este determinată de politica de
contabilitate pe anul corespunzător.
2.1. Determinarea consumurilor de materiale utilizate în procesul activităŃii de bază
(Cmat):
La calcularea tarifelor, valoarea materialelor, utilizate în procesul activităŃii de bază, se
deduce conform normelor şi normativelor de consum, preŃurilor de achiziŃie, devizelor de
cheltuieli, rezultatelor analizei consumurilor menŃionate în perioada precedentă.
Consumurile de materiale cuprind valoarea materialelor utilizate în procesul activităŃii de
bază, şi anume:
- combustibil, lubrifianŃi;
- materiale auxiliare;
- alte materiale.
2.2. Determinarea consumurilor privind retribuirea muncii (Crm):
La consumurile privind retribuirea muncii, care cuprind salariul de bază şi cel suplimentar,
diverse sporuri, adaosuri şi premii, calculate personalului Î.S. ”Centrul NaŃional pentru FrecvenŃe
Radio” se raportă:
- retribuŃia pentru munca prestată efectiv în conformitate cu formele şi sistemele de
retribuire a muncii acceptate de întreprindere, premiile pentru rezultatele obŃinute în producŃie,

sporurile la salariile tarifare, remunerarea lucrătorilor (neîncadraŃi în statele întreprinderii) pentru
executarea, prin contracte de drept civil, a lucrărilor ce Ńin de procesul de producere;
- remunerarea zilelor de odihnă (recuperărilor), acordate salariaŃilor pentru munca peste
program, în cazul evidenŃei însumate a timpului de muncă şi în alte cazuri, stabilite de legislaŃia
în vigoare;
- plăŃile compensatorii în funcŃie de regimul şi condiŃiile de muncă;
- contribuŃiile pentru asigurările sociale, plata, în conformitate cu legislaŃia în vigoare, a
indemnizaŃiilor de concedii anuale, de odihnă şi suplimentare, a orelor pentru care se prevăd
înlesniri, pauzelor, în muncă, acordate mamelor pentru hrănirea copiilor, remuneraŃiile pentru
îndeplinirea misiunilor de stat şi alte tipuri de retribuŃii, stabilite salariaŃilor Î.S. ”Centrul
NaŃional pentru FrecvenŃe Radio”.
2.3. Consumurile indirecte de producere (Cip):
Consumurile indirecte de producere cuprind:
- uzura mijloacelor fixe cu destinaŃie productivă;
- valoarea energiei de toate tipurile, consumată în scopuri tehnologice;
- cheltuielile de întreŃinere ale mijloacelor fixe de producŃie în stare de funcŃionare
(asistenŃă tehnică, reparaŃii curente, medii şi capitale), inclusiv ale mijloacelor tehnice de
monitorizare ale spectrului de frecvenŃe radio, de comandă, comunicaŃie şi semnalizare;
- valoarea amortizării activelor nemateriale, obiectelor de mică valoare şi scurtă durată,
utilizate în procesul de producere;
- cheltuielile aferente perfecŃionării tehnologiilor şi organizării producŃiei;
- costul materialelor, utilizate în procesul de producere pentru asigurarea unui proces
tehnologic normal sau consumate pentru alte necesităŃi de producŃie, care nu pot fi raportate la
un anumit tip concret de servicii;
- plăŃile stimulatorii, acordate salariaŃilor încadraŃi în producere, inclusiv:
- recompensele unice pentru vechime în muncă, acordate în conformitate cu legislaŃia în
vigoare, şi premiile neincluse în cheltuielile directe privind retribuirea muncii;
- plata curentă pentru închirierea mijloacelor fixe, activelor nemateriale şi obiectelor de
mică valoare şi scurtă durată;
- cheltuielile cu transportul personalului productiv;
- cheltuielile necesare asigurării condiŃiilor normale de lucru şi tehnicii de securitate,
prevăzute de legislaŃia în vigoare;
- cheltuielile pentru asigurarea pazei, inclusiv a serviciului antiincendiar;
- cheltuielile cu delegările (detaşările) salariaŃilor, asigurarea obligatorie a salariaŃilor în
conformitate cu legislaŃia în vigoare;
- alte cheltuieli prevăzute de lege.
Toate cheltuielile incluse în articolul "Consumuri indirecte de producere" sînt determinate
în baza analizei detaliate şi argumentării tehnico-economice de întreprindere şi în conformitate
cu Standardul naŃional de contabilitate 2 "Stocurile de mărfuri şi materiale" (art.12), pentru
consumurile indirecte de producŃie, constante şi variabile.
2.4. Cheltuielile comerciale, generale şi administrative, alte cheltuieli operaŃionale
(cheltuielile perioadei de gestiune) (Cpg):
Cheltuielile comerciale, generale şi administrative, alte cheltuieli operaŃionale sînt
determinate de întreprindere şi în conformitate cu prevederile Standardului naŃional de
contabilitate 3 "ComponenŃa consumurilor şi cheltuielilor întreprinderii" şi compensate din
contul beneficiului.
În cheltuielile comerciale se includ cheltuielile legate nemijlocit de vînzarea serviciilor de
Î.S. ”Centrul NaŃional pentru FrecvenŃe Radio”: servicii de marketing; achitarea comisioanelor;
cheltuieli de reclamă; remunerarea lucrătorilor din comerŃ; cheltuieli privind acumularea de
fonduri pentru achitarea datoriilor dubioase etc.
Cheltuielile generale şi administrative cuprind:

- cheltuielile pentru retribuirea muncii personalului de conducere şi administrativ al
întreprinderii, premiile şi adaosurile de orice tip;
- contribuŃiile pentru asigurările sociale şi cele medicale, fondul de pensii şi de plasare în
cîmpul muncii;
- plăŃile suplimentare, indemnizaŃiile, sporurile la salarii, compensaŃiile, ajutoarele
materiale acordate salariaŃilor întreprinderii;
- întreŃinerea, amortizarea şi reparaŃia mijloacelor fixe cu destinaŃie administrativă, de
gospodărire şi de protecŃie a naturii, amortizarea activelor nemateriale cu destinaŃie generală ale
întreprinderii;
- valoarea, uzura şi reparaŃia obiectelor de mică valoare şi scurtă durată, plata curentă
pentru închirierea mijloacelor fixe, activelor nemateriale şi obiectelor de mică valoare şi scurtă
durată;
- cheltuielile pentru întreŃinerea mijloacelor fixe conservate în conformitate cu actele
normative în vigoare;
- cheltuielile pentru întreŃinerea şi deservirea mijloacelor tehnice de semnalizare,
comunicaŃii telefonice şi de calcul, care nu se raportă la mijloacele de producere;
- cheltuielile poştale, Internet, de întreŃinere şi exploatare a staŃiilor de telefoane,
comutatoarelor, faxurilor, instalaŃiilor de dispecerat, radio şi altor tipuri de echipamente utilizate
pentru administrare;
- cheltuielile tipografice, pentru procurarea rechizitelor de birou, formularelor de evidenŃă,
de dări de seamă etc.;
- plata serviciilor de dirijare a producŃiei efectuată de terŃe organizaŃii, cheltuielile pentru
paza obiectelor administrativ-gospodăreşti şi asigurarea securităŃii antiincendiare;
- cheltuielile pentru întreŃinerea transportului auto de serviciu, pentru delegarea
personalului de conducere şi cheltuielile de reprezentare;
- cheltuielile de întreŃinere a subdiviziunilor de producere şi deservire;
- cheltuielile pentru asigurarea salariaŃilor şi a bunurilor cu destinaŃie generală şi
administrativă, prevăzute de actele normative în vigoare;
- cheltuielile aferente angajării forŃei de muncă, achitării serviciilor bancare şi ale burselor
de mărfuri, serviciilor de consultanŃă, juridice, informaŃionale, publicitare şi de audit;
- cheltuielile pentru pregătirea şi reciclarea personalului, pentru invenŃii şi raŃionalizări în
domeniul producerii;
- remuneraŃiile pentru timpul aflării în concedii forŃate parŃial plătite, prevăzute de
legislaŃia în vigoare;
- impozitele şi taxele prevăzute de lege;
- cheltuielile pentru ocrotirea sănătăŃii, procurarea literaturii de specialitate, actelor
normative şi instructive, abonarea la ediŃii speciale necesare în activitatea de producere;
- alte cheltuieli aferente activităŃii de producere a întreprinderii.
Cheltuielile întreprinderii, care nu pot fi raportate la cheltuielile comerciale sau la cele
generale şi administrative, se includ în alte cheltuieli operaŃionale. Acestea sînt:
- amenzile, penalităŃile, despăgubirile;
- lipsurile şi pierderile generate de deteriorarea valorilor;
- alte cheltuieli operaŃionale.
III. CHELTUIELILE CARE NU SE INCLUD ÎN PREłUL DE COST ŞI,
RESPECTIV, ÎN TARIFELE DE BAZĂ ALE SERVICIILOR PRESTATE
DE Î.S. ”CENTRUL NAłIONAL PENTRU FRECVENłE RADIO”
În preŃul de cost şi, corespunzător, în tarifele serviciilor prestate de Î.S. ”Centrul NaŃional
pentru FrecvenŃe Radio” nu se includ:
- cheltuielile pentru executarea lucrărilor de proiectare, construcŃie şi reconstrucŃie, pentru
procurarea, modernizarea, montarea şi încercarea utilajului;

- cheltuielile pentru punerea în acŃiune a noilor obiecte, secŃii şi agregate, predarea în
exploatare a noilor obiecte şi supravegherea de autor a organizaŃiilor de proiectare;
- cheltuielile pentru înlăturarea deficienŃelor în lucrările de proiectare, construcŃie şi
montaj, revizie (demontare), lichidarea defectelor utilajului şi deteriorărilor produse din vina
producătorilor, furnizorilor şi organizaŃiilor de transport;
- alte investiŃii capitale;
- cheltuielile pentru executarea sau plata lucrărilor (serviciilor) nelegate de prestarea
serviciilor de către Î.S. ”Centrul NaŃional pentru FrecvenŃe Radio”.
IV. METODOLOGIA CALCULĂRII ŞI REGLEMENTĂRII TARIFELOR
PENTRU SERVICIILE PRESTATE DE Î.S. ”CENTRUL NAłIONAL
PENTRU FRECVENłE RADIO”
4.1. Rentabilitatea serviciilor:
Rentabilitatea serviciilor, ale căror tarife sînt reglementate de prezenta Metodologie,
trebuie să întrunească următoarele condiŃii:
a) să aibă un nivel suficient pentru a asigura cantitatea necesară de investiŃii în dezvoltarea
Centrului NaŃional pentru FrecvenŃe Radio, inclusiv a tehnologiilor, aplicaŃiilor şi metodelor
moderne în domeniul gestiunii spectrului de frecvenŃe radio;
b) să fie rezonabilă, pentru a asigura accesibilitatea serviciilor prestate şi a permite
asigurarea unui grad înalt de calitate şi eficienŃă de realizare a serviciilor;
c) conform analizei şi calculelor contabilităŃii întreprinderii mărimea rentabilităŃii este
stabilită de 20%.
4.2. Determinarea tarifelor de bază:
Tarifele de bază se vor determina luîndu-se în calcul analiza veniturilor, consumurilor şi
cheltuielilor suportate de Î.S. ”Centrul NaŃional pentru FrecvenŃe Radio” în perioadele anterioare
de activitate. În aceste tarife se vor include numai cheltuielile şi consumurile indispensabile la
prestarea serviciilor de Î.S. ”Centrul NaŃional pentru FrecvenŃe Radio” respective şi beneficiul
necesar pentru continuarea activităŃii întreprinderii.
Tariful de bază se va deduce reieşind din consumurile şi cheltuielile întreprinderii,
determinate conform cerinŃelor prezentei Metodologii, aplicîndu-se formula:

R
Tbj = Cj × (1 + —— )
100

(1)

unde:
Tbj – reprezintă tariful de bază, lei;
Cj – costul serviciilor, lei;
R – mărimea rentabilităŃii serviciilor utilizată la calcularea tarifelor, %.
4.2. Determinarea sinecostului serviciilor:
EvidenŃa contabilă a întreprinderii, condiŃionată de politica de evidenŃă aprobată şi
specificul serviciilor prestate, nu prevede distribuirea cheltuielilor pentru fiecare operaŃie al
serviciului (lucrului). Luînd în consideraŃie cele menŃionate, determinarea fiecărui tip de
cheltuieli al sinecostului serviciului prestat se va efectua prin intermediul determinării unor
normative aplicabile la calcularea tarifelor pentru serviciile prestate.
La calcularea tarifelor de prestare a serviciilor se vor utiliza următoarele normative:
1) Timpul de lucru consumat la efectuarea serviciului (lucrului) (în continuare – TLO) se
determină în ore prin metoda analizei funcŃionale “fotografierii” al procesului tehnologic a unui
ciclu de operaŃii;

2) Normativul de cost a unei ore de lucru al lucrătorilor (în continuare NCOO) se
determină după formula:

Crm
NCOO = —— , lei/oră,
T

(2)

unde:
Crm – consumurile privind remunerarea muncii (p.2.2.), lei;
T – fondul timpului de lucru al specialiştilor, nemijlocit implicaŃi la efectuarea serviciilor
(lucrărilor) activităŃii de bază;
3) Normativul de cost al consumului de materiale a unei ore de funcŃionare a utilajului (în
continuare NCCM) se determină după formula:

Cmat
NCCM = —— , lei/oră,
T

(3)

unde:
Cmat – consumuri de materiale (p.2.1.), lei;
4) Normativul consumului indirect de materiale – ponderea, în procente, al consumului
indirect de materiale (Cip (p.2.3.)) faŃă de consumul de retribuire a muncii (Crm) a lucrătorilor
nemijlocit implicaŃi la efectuarea serviciilor (lucrărilor) activităŃii de bază (în continuare NCIM)
se determină după formula:

Cip
NCIM = —— × 100, %
Crm

(4)

5) Normativul consumurilor perioadei de gestiune (Cpg (p.2.4.) – ponderea, în procente, ai
consumurilor perioadei de gestiune faŃă de consumurile suportate nemijlocit la efectuarea
serviciilor (lucrărilor) de bază (în continuare NCPG) se determină după formula:

Cpg
NCPG = ———————— × 100, %
Crm + Cmat + Cip

(5)

6) Formulele pentru calcularea consumurilor a unui serviciu (lucru) – j sînt deduse în baza
conŃinutului lor economic la calcularea sinecostului cu consideraŃia definirilor şi constatărilor
anterioare şi conŃin după cum urmează:

Crmj = NCOO × TLOj

(6)

Cmatj = NCCM × TLOj

(7)

NCIM × Crmj
Cipj = ———————
100

(8)

NCPG × (Cmatj + Cipj + Crmj)
Cpgj = ——————————————
100

(9)

7) Sinecostul unui serviciu (lucru) Cj se determină conform formulei:

Cj = Crmj + Cmatj + Cipj + Cpgj

(10)

4.4. Tarifele pentru serviciile contractuale:
Pentru serviciile, tarifele cărora sînt contractuale, se vor stabili în temeiul datelor analizei
veniturilor, consumurilor şi cheltuielilor suportate de Î.S. "Centru NaŃional pentru FrecvenŃe
Radio”. În aceste tarife se vor include cheltuielile şi consumurile comportate de prestarea
serviciului corespunzător şi profitul necesar pentru funcŃionarea şi dezvoltarea întreprinderii.
Serviciile, tarifele cărora sînt contractuale, constituie acele servicii pentru care, apriori,
conŃinutul şi volumul lucrărilor nu pot fi definite cu exactitate de către nomenclatorul tarifelor la
serviciile prestate.
4.5. Tarifele pentru prestarea serviciilor pentru sistemele de radiocomunicaŃii cu
numărul limitat de licenŃe de utilizare a frecvenŃelor:
PlăŃile pentru prestarea serviciilor pentru sistemele de radiocomunicaŃii cu numărul limitat
de licenŃe de utilizare a frecvenŃelor se vor stabili conform condiŃiilor licenŃei (-lor) respective şi
cu modificările ei.
În cazul cînd valorile plăŃilor serviciile prestate pentru blocul (-ile) (canalul (-le)) adiŃional
nu sînt stabilite în licenŃă atunci plăŃile respective se calculează după formula următoare:

Ti
Tad = —— × Bad (11)
Bi
unde:
Tad – plata respectivă pentru un bloc (canal) de frecvenŃe radio adiŃional;
Ti – plata respectivă pentru un bloc (canal) de frecvenŃe radio iniŃial;
Bi – lărgimea totală a blocului (canalului) de frecvenŃe radio iniŃial (MHz);
Bad – lărgimea totală al blocului (canalului) de frecvenŃe radio adiŃional (MHz).
În cazul cînd valorile plăŃilor pentru serviciile prestate pentru blocul (canalul) iniŃial nu sînt
stabilite în condiŃiile licenŃei, se aplică plăŃile în vigoare la data eliberării licenŃei.
PlăŃile pentru prestarea serviciilor pentru sistemele potenŃiale de radiocomunicaŃii cu
numărul de licenŃe de utilizare al frecvenŃelor limitat se stabilesc luînd în consideraŃie sistemele
similare existente.
4.6. Determinarea plăŃilor pentru serviciile prestate persoanelor juridice şi fizice
nerezidente
Achitarea serviciilor Î.S. ”Centrul NaŃional pentru FrecvenŃe Radio" prestate persoanelor
juridice şi fizice nerezidente se efectuează în modul următor:
a) În cazul achitării de către nerezidenŃi în dolari SUA tariful pentru achitare se calculează:

"tariful respectiv /10" (12)
b) În cazul achitării de către nerezidenŃi în valută naŃională valoarea tarifului se stabileşte
conform formulei:

"tariful respectiv × K/10" (13)
unde:
K – este cursul valutar oficial al Băncii NaŃionale a unui dolar SUA faŃă de leul
moldovenesc la momentul achitării tarifului;
tariful respectiv – tariful aprobat la serviciul respectiv, lei;
c) În cazul achitării de către nerezidenŃi în valută străină, diferită de dolarul SUA valoarea
tarifului se stabileşte conform formulei:

"tariful respectiv × K1/10" (14)
unde:
K1 – este cursul valutar oficial al Băncii NaŃionale a unui dolar SUA faŃă de valuta străină
respectivă la momentul achitării tarifului. Cursul oficial al dolarului şi valutei străine se va lua
după cursul Băncii NaŃionale la momentul achitării tarifului.
V. MODUL DE ACTUALIZARE (MODIFICARE) A TARIFELOR DE BAZĂ
Prezenta Metodologie stipulează stabilirea tarifelor de bază, indicînd posibilitatea
actualizării lor ulterioare în funcŃie de schimbarea preŃurilor la energia electrică, combustibil, la
materiale şi piese de schimb, de majorarea salariilor tarifare, de inflaŃie şi de alŃi factori.
Actualizarea tarifelor la servicii se va efectua conform următoarelor formule:

T = Tb × W (15)
în care:

W = We × [Rt × t + (1 - Rt) × I] (16)
t = MRM × tRM + Mt × tc (17)
I = Ie × [1 + (y ÷ ye - 1)] (18)
unde:
T – tariful actualizat;
Tb – tariful de bază neactualizat;
W – coeficientul de actualizare a tarifului de bază pentru serviciile prestate;
We – coeficientul de actualizare al tarifului pentru serviciile prestate, calculat la
actualizarea precedentă a tarifelor (la prima actualizare a tarifelor We= 1);
Rt – ponderea consumurilor de materiale, combustibil, piese de schimb în consumurile
totale;
t – indicele modificării salariului tarifar, preŃurilor la materiale şi piesele de schimb în
comparaŃie cu cele aplicate la momentul calculării tarifelor de bază;
I – reprezintă rata (coeficientul) inflaŃiei;

MRM – ponderea consumurilor de retribuire a muncii în consumurile totale;
tRM – indicele modificării salariului tarifar;
Mt – ponderea cheltuielilor de energie în consumurile totale;
tc – indicele variaŃiei preŃurilor la energie;
Ie – rata inflaŃiei, acceptată pentru calcule la actualizarea precedentă a tarifelor.
La prima actualizare Ie = 1;
y – indicele variaŃiei preŃurilor la producŃia industrială (exceptînd producŃia industriei
alimentare) în perioada dintre luna stabilirii tarifelor de bază şi luna actualizării lor. Se determină
conform datelor statistice oficiale pe Ńară.
ye – indicele variaŃiei preŃurilor la producŃia industrială (exceptînd producŃia industriei
alimentare), de care s-a Ńinut cont la actualizarea precedentă a tarifelor.
La prima actualizare ye= 1.
VI. APROBAREA, AJUSTAREA ŞI APLICAREA TARIFELOR DE BAZĂ
Tarifele pentru serviciile prestate de Î.S. ”Centrul NaŃional pentru FrecvenŃe Radio" vor fi
calculate în baza prezentei Metodologii. Metodologia în cauză se aprobă de către Ministerul
Dezvoltării InformaŃionale (MDI), valoarea tarifelor calculate conform Metodologiei se aprobă
de către conducătorul Î.S. „Centrul NaŃional pentru FrecvenŃe Radio”.
Tarifele calculate în baza prezentei Metodologii pot fi precizate şi modificate conform
analizei contabile a necesităŃii efectuării acestor precizări şi modificări .
Actualizarea tarifelor pe parcursul anului calendaristic se va efectua numai în cazul cînd,
sub influenŃa unor factori obiectivi (oscilarea preŃurilor la energia electrică, la combustibil,
majorarea salariului minim etc.) şi valoarea sumară a parametrilor de precizare se va modifica cu
peste 5% faŃă de nivelul determinat la modificarea sau precizarea precedentă a tarifelor.
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