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MODELE DEVIZ

În această anexă sunt prezentate unele modele exemplificative
(orientative) pentru întocmirea devizelor în cazul prestațiilor
adiționale efectuate de CFR la solicitarea OTF,
pentru care nu există tarife specifice.
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Anexa 23d

Model deviz nr. 1
MODEL DE DEVIZ
pentru prestațiile care implică atât cheltuieli cu munca vie
cât si cheltuieli materiale

Nr.crt.

A.
1
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7
B.
C.
D.
E.
F.
G.
H.
I.

ACTIVITATEA

Cheltuieli Materiale
Cheltuieli cu munca vie
Salarii
CAS
Contribuţii asigurări sociale de sănătate
Contribuţii asigurări de şomaj
Contribuţii fond concediu medical
Contribuţii asigurări de muncă şi boli profesionale
Fond garantare plată creanţe salariale
Total cheltuieli cu munca vie (1.1+1.2+1.3+1.4+1.5+1.6+1.7)
Total cheltuieli directe ( C=A+B)
CCS (Chelt comune sectie) ……...% x B
Total cost sectie (E=C+D)
Cheltuieli generale de admin. C.G.A F= … %
Cost productie (G=E+F)
Profit (H = G*…%)
Valoare (I = G+H)

Cota
%

Valoare
(lei)

15,80%
5,20%
0,50%
0,85%
0,233%
0,25%

…%
…%
…%

În factură, la valoarea devizului se adaugă TVA
Modelul de deviz se folosește pentru evaluarea prestațiilor CFR care implică cheltuieli complexe
(munca vie, materiale, etc.)
La pct. A. se vor trece cheltuielile materiale aferente prestației pentru care de calculează devizul
La pct.1 - Cheltuieli cu munca vie - se vor trece salariile personalului pentru durata efectiv lucrată,
aferentă prestației pentru care se întocmește devizul.
Pentru punctele D și F, cota de regie secție împreună cu cota de cheltuieli generale sunt diferite la
cele 8 sucursale regionale si sunt date de serviciul contabilitate.
Pentru punctul H, valoarea cotei este furnizată de serviciul de specialitate.
În modelul de deviz sunt trecute cotele procentuale la data publicării acestuia. In eventualitatea în
care acestea sunt modificate prin acte normative specifice sau acte interne ale CFR, se trec cotele
procentuale în vigoare data elaborării devizului.
Pentru serviciile asigurate la nivel regional se aplică toate punctele de la A la I.
Pentru serviciile asigurate la nivel central se aplică punctele de la A la I, cu excepția pct. D
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Model deviz nr. 2
MODEL DE DEVIZ
pentru prestațiile care implică numai cheltuieli cu munca vie
și cheltuieli de deplasare (nivel central CFR)
Nr.crt.
1
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7
B
2
2.1
2.2
2.3
2.4
C.
D
E
F
G
H

ACTIVITATEA
CHELTUIELI CU MUNCA VIE
Salarii
CAS
Contribuţii asigurări de sănătate
Contribuţii asigurări de şomaj
Contribuţii fond naţional unic de asigurări de sănătate
Contribuţii asigurări de muncă şi boli profesionale
Fond garanţie plată creanţe salariale
Total cheltuieli cu munca vie (1.1+1.2+1.3+1.4+1.5+1.6+1.7)
CHELTUIELI DEPLASARE
Diurnă deplasare
Fără cazare
Servicii cazare
Alte chetuieli (tichete tren)
Total cheltuieli deplasare (2.1+2.2+2.3+2.4)
Total cheltuieli directe ( D=A+B+C)
Cheltuieli generale de administratie (E=…%*D)
Cost productie (F=D+E)
Profit (G = F*…%)
Valoare (H = G+F)

Cota
%

Valoare
(lei)

15,80%
5,20%
0,50%
0,85%
0,233%
0,25%

…%
…%

În factură, la valoarea devizului se adaugă TVA
Modelul de deviz se folosește pentru evaluarea prestațiilor CFR care implică numai cheltuieli cu
munca vie și cheltuieli de deplasare, de către personal din centralul CFR cum ar fi de exemplu:
- activitatea de experimentare a unor noi sisteme de remorcare şi/sau tonaje de tren pe anumite secții de
circulație efectuată de personal din centralul CFR;
- însoțirea transporturilor excepționale de către personal CFR de specialitate.

La pct.1 - Cheltuieli cu munca vie - se vor trece salariile personalului pentru durata efectiv lucrată,
aferentă prestației pentru care se întocmește devizul.
La pct. 2. se vor trece cheltuielile cu ocazia deplasărilor pentru efectuarea prestației
Pentru punctele E, cota cheltuieli generale este furnizată de Direcția Contabilitate.
Pentru punctul H, valoarea cotei este furnizată de serviciul de specialitate.
În modelul de deviz sunt trecute cotele procentuale la data publicării acestuia. In eventualitatea în
care acestea sunt modificate prin acte normative specifice sau acte interne ale CFR, se trec cotele
procentuale în vigoare data elaborării devizului.
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Model deviz nr. 3

MODEL DE DEVIZ
pentru prestațiile care implică numai cheltuieli cu munca vie

Nr.crt.
1
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7
A.
B.
C.

ACTIVITATEA
CHELTUIELI CU MUNCA VIE
Salarii
CAS
Contribuţii asigurări de sănătate
Contribuţii asigurări de şomaj
Contribuţii fond naţional unic de asigurări de sănătate
Contribuţii asigurări de muncă şi boli profesionale
Fond garanţie plată creanţe salariale
Total cheltuieli cu munca vie (1.1+1.2+1.3+1.4+1.5+1.6+1.7)
Profit (B = A* … 0%)
Valoare (C = A+B)

Cota
%

Valoare
(lei)

15,80%
5,20%
0,50%
0,85%
0,233%
0,25%
…%

În factură, la valoarea devizului se adaugă TVA
Modelul de deviz se folosește pentru evaluarea prestațiilor CFR care implică numai cheltuieli cu
munca vie, cum ar fi de exemplu:
- reluarea activității pe secțiile cu activitatea de mișcare suspendată, la solicitarea OTF;
- tratarea transporturilor excepționale (negabaritice);
La pct.1 - Cheltuieli cu munca vie - se vor trece salariile personalului pentru durata efectiv lucrată,
aferentă prestației pentru care se întocmește devizul.
În modelul de deviz sunt trecute cotele procentuale la data publicării acestuia. In eventualitatea în
care acestea sunt modificate prin acte normative specifice sau acte interne ale CFR, se trec cotele
procentuale în vigoare data elaborării devizului.

