
surse proprii cantitatea Valoarea, mii 
lei, (fără TVA)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 12 13 14 15
1101.690 1101.690 1101.690 77.530

A Investiții în construcții noi rețele 
și noi capacități de producere                  -                          -                  -                   -     

A.1 De apă potabilă
A.2 De canalizare

B Investiţii în reţele şi capacităţi de 
producere existente 437.090 437.090      437.09   11.070

B.1 De alimentare cu apa 437.090 437.090 437.090 11.070

B.1
Reparația retea de apă PE, dn63 

L147m
mun. Orhei, str. Costisei 

81-99 147 m 25.700 2023 N
Aprovizionarea fiabila a 

consumatorilor cu apa potabila, 
inbunatatirea calitatii apei potabile.

25.700 147 m        25.70   50 0.514

B.2
Reparația retea de apă PE, dn 90 

L420m, dn63 L265m, dn40 L170m
mun. Orhei, str.Dimo, 

74-2; 45-1 855 m 361.500 2022 N
Aprovizionarea fiabila a 

consumatorilor cu apa potabila, 
inbunatatirea calitatii apei potabile.

361.500 855 m      361.50   50 7.230

B.3

Schimbarea venei cu DN - 200mm 
și a țevei DN -200mm oțel 3m. 

Camera de distribuție la refulare 
SP6 

Pohorniceni

raionul Orhei, sat. 
Pohorniceni 1 35.900 2022 N

Schimbarea venelor și a țevei va 
permitefuncționarea corectă de 

închidere deschidere a venelor și 
evtarea scurgerelor de apă.

35.900 1        35.90   15 2.393

B.4
Schimbarea clapetei și a venelor cu 

DN 100mm - 150mm 
SP1 str.Dimo 95

mun.Orhei, str.Dimo 95 1 13.990 2022 N

Schimbarea venelor și a țevei va 
permitefuncționarea corectă de 

închidere deschidere a venelor și 
evtarea scurgerelor de apă.

13.990 1 13.990 15 0.933

B.2 De canalizare                  -                          -                  -                   -     

C
Investiţii în mijloace de transport, 

maşini, mecanisme, utilaje 
mecanice

0.00 0.00              -     0.00

D

Investiţii în echipamente de 
măsurare, aparate de control şi 
diagnostică, inclusiv aferente 

reţelelor;

664.600 664.600 664.600 66.460

D.1
Procurarea și instalarea contoarelor 

la consumatorii casnici
la locul de consum a 

consumatorilor casnici 3100 664.600 O

Respectarea prevederilor art. 26 
ali.(4) din LP 303/2013 privind 

serviciul public de alimentare cu apă 
și canalizare.

664.600 3100 664.600 10 66.460

E Investiţii în clădiri şi construcţii, 
inclusiv aferente reţelelor 0.000 0.000 0.000 0.000

F Tehnica de calcul si 
telecomunicatii  

G Investiții în imobilizări 
necormorale   0.000    0.000 0.000

H Alte investiţii legate de activitatea 
licenţiată

Total investiții, inclusiv:

Amortizarea 
anuală estimată 
ce ar rezulta în 
urma realizării 
proiectului de 
investiții, mii 

lei

Valoarea 
estimată a 

proiectului de 
investiții, mii lei, 

(fără TVA)

Perioada de realizare Criteriul de 
evaluare

Obiectivele rezultatele ce vor fi obținute în 
urma realizării proiectului de investiții

Sursa de finanțare

 PLANULUI DE INVESTITIE pentru anul 2023
REGIA APĂ CANAL - ORHEI S.A. 

(denumirea operatorului)

Categoria de investiții, denumirea și caracteristicile 
proiectului de investiții

Parametrii proiectului de investiții

Investiții planificate pentru 
anul 2023 

Durata de 
utilizare a 

obiectului de 
investiții, ani

Amplasarea proiectului de 
investiții, raionul, localitatea Cantitatea 
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