
Anexa 3 

la demersul nr. 02-05/1224 din 28.03.2019 

 

Raport privind implementarea Strategiei de cheltuieli in anul 2018  

sectorul Alimentare cu apă și sanitaţie 

Acțiuni CBTM din anul precedent (AB-1) Cheltuieli CBTM din anul precedent (AB-1) 

1 2 3 4 5 

Planificat Realizat Planificat Realizat Devieri (explicații) 

Se vor indica toate acțiunile CBTM 

din anul precedent1,2.   

Se va indica concret ce a fost  

întreprins pe parcursul anului 

precedent 

Se indică alocațiile bugetare 

prevăzute pentru acțiunea data 

din CBTM din anul precedent 

pentru anul de raportare3 

Se indică alocațiile 

bugetare din toate 

sursele de finanțare care 

au fost utilizate la 

realizarea acțiunii date  

2. Este necesar de a 

indica costul pentru 

fiecare acțiune în parte4. 

Se vor explica motivele 

neexecutării/ neîndeplinirii 

acțiunilor preconizate. De 

asemenea, în cazul când unele 

acțiuni preconizate în CBTM din 

anul precedent nu au fost 

îndeplinite vor fi explicate motivele 

şi relevanța includerii/ excluderii 

acestora in/ din Strategia sectoriala 

de cheltuieli pe următoarea 

perioadă. 

Informația conform cerințelor expuse mai sus se completează pentru fiecare compartiment in parte -  A, B si C.  

A. Măsurile de politici - în curs de desfășurare care au acoperire financiara in linia de baza TOTAL 

Implementarea proiectelor de 

alimentare cu apă și sanitație, cu 

suportul Fondului Ecologic Național 

Nr. de localităţi – 12 . 

Nr. de populaţie conectate la apă -  

18231  persoane. 

Nr. de populaţie – conectate la 

rețele de canalizare – 3328 

persoane. 

Km apeduct construite – 145 Km. 

Km reţele de canalizare construite – 

30 Km . 

 188 22 6 500  mii lei 202 164 084,73  lei  Realocări de la un program la altul, 

modificări conform CAFEN. 

 

 

Implementarea proiectelor de 

alimentare cu apă și sanitație, cu 

suportul Fondului pentru Dezvoltare 

Regională 

 

 43 620 000 lei  71 216 704.46  Planul aprobat a suferit modificări 

conform deciziei CNCDR 



B. Măsurile de politici – acceptate suplimentar la linia de bază – TOTAL, din care: 

Înbunătățirea infrastructurii de apă în 

Moldova Centrală (Faza II, 

implimentarea proiectului de 

extindere a apeductului. Proiect 

finanțat de KfW) 

Implimentarea fazei II, lucrări de 

proiectare a apeductului central 

Chișinău – Strășeni – Călărași. 

15 000 000 lei  1 979 820,40 lei Cifra indicată  a rezultat în urma 

unui amendament cu privire la 

extinderea studiului de fezabilitate, 

corespunzător, careva lucrări 

preconizate în faza II nu au fost 

efectuate. 

 Programul de alimentare cu apă în 

regiunea Nord 

Acţiunea necesită a fi exclusă, din 

motivul suspendării asistenţei 

financiare a proiectului.  

Prin scr. Nr. 01/01-1846 din 

01.12.2017, BERD si BEI au 

fost informat despre 

necesitatea stopării 

proiectului „Apa Nord 

Moldova”. 

 

Prin scr. Nr. 01/01 – 1968 

din 11.12.2017, Ministerul 

Finanțelor a fost informat 

despre necesitatea stopării 

proiectului „Apa Nord 

Moldova”. 

  

C. Măsuri de politici noi 

 Proiecte de investiții capitale 

implementate de către administrația 

publică locală 

- 

  

- 

    

 Redistribuit de la alt sector proiectul 

„Consolidarea cadrului instituțional 

în sectorul alimentării cu apă și 

sanitație în Republica Moldova” 

Componenta 1 – Dezvoltarea 

sectorului apei. 

Componenta 2 – Implementarea 

Planului MIRA/GBH 

Componenta 3 – Asistență   pentru 

crearea și dezvoltarea         unui sistem 

informațional al                  apelor 

pentru a contribui la procesul 

decizional în domeniu. 

 41 990 000 

 

 20 168 901,18 lei  În perioada iunie – august 20128, a 

fost un blocaj cu transferuri de la 

donatori din motive tehnice, sumele 

restante vor fi consumate pe 

parcursul realizării proiectului. 

Lipsa ofertelor în cadrul licitațiilor 

lansate. 

TOTAL pe sector, dintre care 
  

 288 836 500 lei   295 523510,77  lei   

A. Măsurile de politici - în curs de 

desfășurare care au acoperire 

financiara in linia de baza  

  

 231 846 500 lei  273 374 789,19 lei   

callto:20%20168%20901.18


B. Măsurile de politici – acceptate 

suplimentar la linia de bază  
  

 15 000 000 lei   1 979 820, 40 lei 

 

  

C. Masuri de politici noi 
  

 41 990 000 lei   20 168 901,18 lei   

     

callto:20%20168%20901.18

