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CONSILшL DE ADMINISTRATIE
HOTARARE пr.845
din 11 noiembrie 2022

mun. Chiginёu

сu privire la modificarea qi соmрlеtаrеа Hotiririi Consiliului de administra{ie
h дшкВ пr.443 din 21.07.2022 privind арrоЬаrеа Рlапчlui de investi{ii

al S.R.L.,,Chiqiniu,gazo' репtru anul 2022

iп temeiul pct, 37 - 40 din Regulamentul privind planificarea, арrоЬаrеа qi efectuarea

investiliilor, арrоЪаt prin Ноtёrбrеа Consiliului de administralie al ANRE ж. 28З12016 din

15.11.i016 (Itioпitorul Oficial, 20]7, пr, g-]8/45), iпurmаехаmiпйrii solicitfuii S.R.L.,,Chiqinбu-

gaz", privind modificarea Planului de investilii pentru апul 2022, Consiliul de administratie al

Agentiei Na{ionale pentru Reglementare iп Energeticё,

HoTARAýTE:

1. La pct. l din Ноtбrirеа Consiliului de administratie al ANRE пr. 443 din 21 ,07.2022 sintagma

,,26923,7 mii lei" se substituie cu sintagma,,26499,8 mii lei".

2. дпеха la Ноtбrбтеа Consiliului de administratie al ANRE пr. 44З din 21 .0,7 .2022 se expune iп

redaclie поuб сопfоrm Anexei la prezenta Ноtёriте.

3. Departamentu[ gaze naturale Ei energie tеrmiсё va aduce prezenta Ноtёrirе la cunoqtintё

titularului de licentё S.R.L.,,Chiqinбu-gaz".

4. prezenta НоtйrАrе poate fi contestatё la autoritatea emitentё in tеrmеп de 30 de zile de la

notificarea acesteia.

Veaceslav UNTILA
Director gепеrаl
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Director
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Director
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Director
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Strчсtчrа Planului modificat de investi{ii al S.R.L. o,Chiqiniu-gaz" pentru апчl2022

mii lei, ýrtr ТV

Categoria
dt, investi{ii

Dспчmirеr crtegoriei de investi{ii
Valoa rса invcstif iilоr

aprotlatc

TOTAL, din саrе: 26499,8

in rе{еlе de gaze паtчrаlе 18403"t

А lnvesti{ii in construc}ii de noi retele ýi noi capacitati de рrоduсеrе 12132,2

в Investifii in retele qi capacitё{i de producere existente 6270,9

с 3098,6

D
Investi{ii iп echipamente de mбsчrаге, араrаtе de control gi diagnosticё 357,9

inclusiv aferente rе{еlеlоr 0,0

Е
lnvesti{ii in clёdiri qi constructii 32,в

inclusiv aferente rе{еlеlоr 0,0

F Investilii in tehnica de calcul, tele-comunicalii в82,7

G lnvestilii in imobilizйгi песоrроrаlе 3802,6

н Alte investi{ii legate de activitatea licen{iatб 122,1

Investitii in trапsроrt, ma;ini, mecanisme, utilaje mecanice



Nr. 

d/o
Denumirea categoriilor de investiţii și a proiectelor investiţionale

unități de 

măsură
Cantitate

1 2 3 4

A Investiţii în construcții de noi rețele și noi capacități de producere

1 Gazificarea caselor de locuit din com. Bubuieci, mun. Chișinău km. 5,694

2 Gazificarea cartierului locativ s. Budești (sector A), mun. Chișinău km. 5,400

3 Gazificarea cartierului locativ s. Tohatin, mun. Chișinău km. 2,722

4 Stații de protecție catodică, mun. Chișinău buc. 5

5 PRG, mun. Chișinău buc. 3

6 Gazoduct de presiune medie (inelare) s. Aeroport (proiectarea) - etapa II proiect 1

B Investiţii în rețele și capacități de producere existente

1 Reparația capitală a gazoductului suprateran str. Vadul lui Vodă, or. Chișinău, mun. Chișinău km. 0,120

2
Reconstrucția căminelor de vizitare cu schimbarea dispozitivilor de opturare Ø 50-300 mun. 

Chișinău
buc. 3

3 Reconstrucția gazoductului subteran în zona s. Trușeni, mun. Chișinău km. 0,023

4 Prize de împămîntare anodice buc. 20

5 Convertizoare, mun. Chișinău buc. 12

6 Reparația capitală a dispozitivilor de opturare Ø 300-500 mm, mun. Chișinău buc. 2

7 Reparația stațiilor de protecție catodică (telemetria), mun. Chișinău buc. 9

8 Stația reglare gaze (telemetria) buc. 9

9 Puncte reglare gaze, mun. Chișinău (proiectare) proiect 4

10 Stații de protecție catodică, mun. Chișinău (proiectare) proiect 11

C Investiţii în mijloace de transport, mașini, mecanisme, utilaje mecanice

1 Autotransport un. 2

2 Autoturn un. 1

3 Autoremorcă specializată un. 1

D
Investiții în echipamente de măsurare, aparate de control şi diagnostică, inclusiv 

aferente reţelelor

1 Semnalizator de gaze buc. 10

2 Detector de gaze buc. 21

3 Indicator de gaze și presiune buc. 2

E Investiţii în clădiri şi construcţii, inclusiv aferente reţelelor

1 Reconstrucția sistemei de încălzire din str. Albișoara 38, mun. Chișinău un. 1

F Investiţii în tehnica de calcul, tele comunicaţii

1 Calculator buc. 22

2 Tableta buc. 25

3 UMF buc. 17

4 Notebook buc. 5

5 Sursă de alimentare neîntreruptibilă pentru complex cromatografic "Хроматэк-Кристалл" buc. 1

6 Router buc. 1

G Investiţii în imobilizări necorporale

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

Chișinău"
un. 1

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

3 Licențe antivirus un. 325

4 Modernizarea produsului informațional "1С Contabilitatea" un. 1

5 Sistem de organizare "rând electronic" un. 1

H Alte investiţii legate de activitatea licenţiată 

1 Climatizator buc. 11

2 Cazan de încălzire buc. 1

Planul de investiţii al SRL ”Chișinău-gaz” pentru anul 2022 (modificat),                                         

aprobat prin Hotărârea Consiliului de administrație al                                               ANRE 

nr. 845 din 11 noiembrie 2022


