
Nr. 

d/o
Denumirea categoriilor de investiții și a proiectelor investiționale

unități de 

măsură
Cantitate

1 2 3 4

а) investiții în construcția de noi rețele și noi capacități de producere

1 Gazoduct de presiune joasă în com. Bubueci, mun. Chișinău km. 0,352

2 Stația de protecție catodică, mun. Chișinău buc. 2

3 Gazoduct subteran de presiune joasă mun. Chișinău, (inelare) - etapa I km. 0,250

4 Cămine de gaze în or. Durlești, mun. Chișinău buc. 3

5 Gazoduct de presiune joasă în mun. Chișinău km. 1,061

6 Gazoduct subteran de presiune joasă mun. Chișinău, (inelare) - etapa II proiect 1

7 Gazoduct de presiune medie și joasă și SDRG în or. Codru, mun. Chișinău proiect 1

8 Gazoduct de presiune medie și joasă și SDRG în s. Stăuceni, mun. Chișinău proiect 1

b) investiții în rețele și capacități de producere existente

1 Modernizarea SRG, s. Bîc buc. 1

2 Modernizarea stației de protecție catodică (telemetria) buc. 38

3 Modernizarea SRG (telemetria) buc. 12

4 Modernizarea SDRG (telemetria la intrare în localitate) buc. 10

5
Reconstrucția gazoductului de presiune medie la SRG-26 și presiune joasă de la SRG-

26, mun. Chișinău
proiect 1

6 Gazoduct cu instalarea SDRG în sec. Ciocana (inelarea SRG 18) proiect 1

7
Reparația capitală a gazoductului subteran de presiune medie în mun. Chișinău, 

(armatura de obturare)
proiect 1

8 Reconstrucția gazoductului de presiune medie în s. Condrița proiect 1

9 Prize de împămîntare anodice buc. 20

10 SDRG (înlocuirea regulatorului, armatura de obturare, cutiei metalice) buc. 10

11 Armatura de obturare la gazoducte de presiune medie buc. 4

c) investiții în mijloace de transport, mașini, mecanisme, utilaje mecanice

1 Automobil specializat un. 1

d)
investiții în echipamente de măsurare, aparate de control și diagnostică, inclusiv 

aferente rețelelor

1 Indicator de presiune gaze buc. 9

2 Detector de gaze buc. 9

3 Detector de scurgeri gaze buc. 20

4 Dispozitiv de monitorizare locală a comunicațiilor prin radio   buc. 1

5 Alcooltest buc. 1

6 Contor de gaze pentru consumatorii casnici, sector multietajat buc. 5000

7 Contor de gaze buc. 70

e) investiții în clădiri și construcții, inclusiv aferente rețelelor

1 Intrarea centrală a clădirii administrative (rampa) un. 1

2 Modernizarea stației telefonice, mun. Chișinău un. 1

3 Linii electrice spre stația de protecție catodică, mun. Chișinău un. 1

4 Clădirea administrativă, mun. Chișinău (reparația sistemei de încălzire) un. 1

5
SRG (înlocuirea geamurilor și ușilor, lucrări de finisare interioare și exterioare, 

reparația acoperișului)
un. 4

f) investiții în tehnică de calcul, telecomunicații

1 Computer buc. 20

2 MFU buc. 6
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3 Terminale mobile buc. 25

g) investiții în imobilizările necorporale

1
Baza de date "Sistemul informațional geografic a schemelor rețelelor de gaze din mun. 

Chișinău"
program 1

2 Baza de date "Arhiva electronică a întreprinderii pe sectoare, mun. Chișinău" program 1

3 Modernizarea software-lui program 1

4 Software-ul pentru optimizarea eliberării condițiilor tehnice program 1

5 Licențierea produselor program 337

6 Autorizația privind desfăşurarea activităţii de producţie generatoare de emisii poluante program 1

h) alte investiții legate de activitatea licențiată

1 Compresor buc. 1

2 Utilaj pentru profilarea garniturii buc. 1

3 Utilaj de verificare a contoarelor de gaze buc. 1

4 Condiționere buc. 3


