
№ Obiectul achiziţiilor planificate, conform CPV

Caracteristicile 

generale, cantitățile, 

volumele de lucru, 

serviciu

Condiţiile economice şi 

tehnice, garanţiile 

financiare şi tehnice 

cerute operatorilor 

economici

Termenii de 

livrare-executare

Tipul procedurilor de achiziţii 

planificate de a fi efectuate
Alte informații

Pagina electronică, unde va fi 

plasată informaţia detaliată 

privind achiziţiile

1 2 3 4 5 6 7 8

1

Achiziționarea inventarului gospodăresc și a materialelor de construcție ( 

*materiale de construcție, *instrumente manuale, *inventar gospodăresc) 

Поставка хозяйственного инвентаря и строительных материалов 

(*поставка стройматериалов, *рабочих инструментов, *хозяйственный 

инвентарь)

conform cererii
În conformitate cu Caietul 

de sarcini
2021 (tr. 1-4) Licitație deschisă www.chisinaugaz.md

2
Achiziționarea rechizitelor de birou 

Поставка канцелярских товаров
78 571 buc.

În conformitate cu Caietul 

de sarcini
2021 (tr. 1-4) Licitație deschisă www.chisinaugaz.md

3
Achiziționarea mobilei

Поставка мебели
163 buc.

În conformitate cu Caietul 

de sarcini
2021 (tr. 2-4) Licitație deschisă www.chisinaugaz.md

4
Achiziționarea alimentației de protecție 

Поставка спецпитания
90 000 tichete/litri

În conformitate cu Caietul 

de sarcini
2021 (tr. 1-4) Licitație deschisă www.chisinaugaz.md

5

Achiziționarea acetilenei și a accesoriilor pentru sudură (inclusiv arenda 

buteliilor)

Поставка ацетилена и аксесуаров для газосварки

conform necesităților
În conformitate cu Caietul 

de sarcini
2021 (tr. 1-4) Procedura negociata www.chisinaugaz.md

6
Achiziționarea pieselor auto

Поставка запасных частей для автотранспорта
conform necesităților

În conformitate cu Caietul 

de sarcini
2021 (tr. 1-4) Licitație deschisă www.chisinaugaz.md

7
Achiziționarea kiturilor de reparație pentru regulatoare

Поставка ремонтных комплектов для регуляторов давления
591 buc.

În conformitate cu Caietul 

de sarcini
2021 (tr. 1-4) Licitație deschisă www.chisinaugaz.md

8
Achiziționarea nodurilor de fixare

Поставка узлов крепления
63 182 buc.

În conformitate cu Caietul 

de sarcini
2021 (tr. 1-4) Procedura negociata www.chisinaugaz.md

9
Achiziționarea bateriilor și a pieselor pentru radiomodule        Поставка 

батареек и сензоров для радиомодулей
2 700 buc.

În conformitate cu Caietul 

de sarcini
2021 (tr. 1-4) Procedura negociata www.chisinaugaz.md

10
Servicii de pază 

Услуги по охране
conform necesităților

În conformitate cu Caietul 

de sarcini
2021 (tr. 1-4) Licitație deschisă www.chisinaugaz.md

11
Achiziția serviciilor de pază tehnică

Услуги по физической охране
conform necesităților

În conformitate cu Caietul 

de sarcini
2021 (tr. 1-4) Licitație deschisă www.chisinaugaz.md

12
Servicii de deservire a sitemelor GPS

Услуги по обслуживающие системы GPS
conform necesităților

În conformitate cu Caietul 

de sarcini
2021 (tr. 1-4) Licitație deschisă www.chisinaugaz.md

13
Servicii curățenie și întreținere a încăperilor

Услуги по уборке помещений
m2

În conformitate cu Caietul 

de sarcini
2021 (tr. 1-4) Licitație deschisă www.chisinaugaz.md

14
Servicii de dezvoltare a funcționalității sistemului ”CC&B”

Услуги по развитию функциональности CC&B
conform necesităților

În conformitate cu Caietul 

de sarcini
2021 (tr. 2-4) Licitație deschisă www.chisinaugaz.md

15
Servicii de mentenanță a sistemului ”CC&B”                              Услуги по 

технической поддержке системы ”CC&B” 
conform necesităților

În conformitate cu Caietul 

de sarcini
2021 (tr. 2-4) Licitație deschisă www.chisinaugaz.md

16
Achiziția serviciilor de deservire tehnică a sistemelor de securitate

Услуги по техническому обслуживанию систем безопасности
conform necesităților

În conformitate cu Caietul 

de sarcini
2021 (tr. 1-4) Licitație deschisă www.chisinaugaz.md
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__________________Oleg TETEREA

orientativ de achiziții planificate pentru anul 2021 -"CHIȘINĂU-GAZ" S.R.L.

ANUNȚUL

http://www.chisinaugaz.md/
http://www.chisinaugaz.md/
http://www.chisinaugaz.md/
http://www.chisinaugaz.md/
http://www.chisinaugaz.md/
http://www.chisinaugaz.md/
http://www.chisinaugaz.md/
http://www.chisinaugaz.md/
http://www.chisinaugaz.md/


№ Obiectul achiziţiilor planificate, conform CPV

Caracteristicile 

generale, cantitățile, 

volumele de lucru, 

serviciu

Condiţiile economice şi 

tehnice, garanţiile 

financiare şi tehnice 

cerute operatorilor 

economici

Termenii de 

livrare-executare

Tipul procedurilor de achiziţii 

planificate de a fi efectuate
Alte informații

Pagina electronică, unde va fi 

plasată informaţia detaliată 

privind achiziţiile

1 2 3 4 5 6 7 8

17
Prestarea serviciilor de arendă a tehnicii speciale 

Предоставление услуг по аренде спецтехники (включая автовышку)
conform necesităților

În conformitate cu Caietul 

de sarcini
2021 (tr. 1-4) Licitație deschisă www.chisinaugaz.md

18 Программное обеспечение - call center 1304 conform necesităților
În conformitate cu Caietul 

de sarcini
2021 (tr. 2-3) Licitație deschisă www.chisinaugaz.md

19 Программное обеспечение приема заявок АДО (904) conform necesităților
În conformitate cu Caietul 

de sarcini
2021 (tr. 2-3) Licitație deschisă www.chisinaugaz.md

20

Montarea punctelor reglare gaze și a rețelelor de gaze necesare (proiectare)                                                                                

ШГРП с подводящим и отводящим газопроводом, мун. Кишинэу - 

ПРОЕКТИРОВАНИЕ

conform necesităților
În conformitate cu Caietul 

de sarcini
2021 (tr. 2-3) Licitație deschisă www.chisinaugaz.md

21

Gazoduct presiune medie d325mm de la Calea Ieșilor pînă la șos. Balcani – 

inelare (proiectare)                                                  Газопровод среднего 

давления d325mm от ул. К. Ешилор до шос. Балкань, мун. Кишинэу 

(закольцовка) - ПРОЕКТИРОВАНИЕ

conform necesităților
În conformitate cu Caietul 

de sarcini
2021 (tr. 2-3) Licitație deschisă www.chisinaugaz.md

22

SRG com. Stăuceni și SRG-34, mun. Chișinău (proiectare)                   

Газораспределительный пункт ком. Стэучень, ГРП-34, мун. Кишинэу - 

ПРОЕКТИРОВАНИЕ

conform necesităților
În conformitate cu Caietul 

de sarcini
2021 (tr. 2-3) Licitație deschisă www.chisinaugaz.md

23

Gazoduct presiune medie de la SAPRG V. Fusu, s. Bîc  pînă la îndreptarea 

rețelei spre Chișinău (proiectare)                                    Газопровод 

среднего давления от АГГРП им. В. Фусу, с. Бык до точки разветвления 

на г. Кишинэу - ПРОЕКТИРОВАНИЕ

conform necesităților
În conformitate cu Caietul 

de sarcini
2021 (tr. 2-3) Licitație deschisă www.chisinaugaz.md

24
Servicii de finanțare în leasing                                               Услуги по 

финансированию в лизинг
94 buc.

În conformitate cu Caietul 

de sarcini
2021 (tr. 1-4) Licitație deschisă www.chisinaugaz.md

25
Servicii de asigurare                                                                  Услуги по 

страхованию
94 buc.

În conformitate cu Caietul 

de sarcini
2021 (tr. 1-4) Licitație deschisă www.chisinaugaz.md

26

Servicii de asigurare obligatorie de răspundere pentru prejudiciile cauzate în 

procesul de exploatare a obiectelor industrial periculoase                                                                                                                                                                                                                                                                        

Услуги по страхованию ответственности за ущерб, причиненый при 

эксплуатации производственных объектов

12 buc.
În conformitate cu Caietul 

de sarcini
2021 (tr. 1-4) Licitație deschisă www.chisinaugaz.md

27
Achiziționarea dulapurilor de gaze 

Поставка ШГРП
328 buc.

În conformitate cu Caietul 

de sarcini
2021 (tr. 1-2) Licitație deschisă www.chisinaugaz.md

28
Achiziționarea regulatoarelor de presiune 

Поставка регуляторов давления
150 buc.

În conformitate cu Caietul 

de sarcini
2021 (tr. 1-2) Licitație deschisă www.chisinaugaz.md

29
Achiziționarea țevei de oțel 

Поставка стальной трубы
89 034 m.

În conformitate cu Caietul 

de sarcini
2021 (tr. 1-2) Licitație deschisă www.chisinaugaz.md

30
Achiziționarea vanelor, robineților și produselor similare din oțel 

Поставка кранов и стальной арматуры
58 097 buc.

În conformitate cu Caietul 

de sarcini
2021 (tr. 1-2) Licitație deschisă www.chisinaugaz.md

31
Achiziționarea materialelor de izolare.

Поставка изоляционных материалов
28 371 (kg, m2)

În conformitate cu Caietul 

de sarcini
2021 (tr. 1-2) Licitație deschisă www.chisinaugaz.md

32
Achiziționarea produselor din cablu 

Поставка кабельной продукции
316 595 m.

În conformitate cu Caietul 

de sarcini
2021 (tr. 1-2) Licitație deschisă www.chisinaugaz.md



№ Obiectul achiziţiilor planificate, conform CPV

Caracteristicile 

generale, cantitățile, 

volumele de lucru, 

serviciu

Condiţiile economice şi 

tehnice, garanţiile 

financiare şi tehnice 

cerute operatorilor 

economici

Termenii de 

livrare-executare

Tipul procedurilor de achiziţii 

planificate de a fi efectuate
Alte informații

Pagina electronică, unde va fi 

plasată informaţia detaliată 

privind achiziţiile

1 2 3 4 5 6 7 8

33
Achiziționarea vopselei și a lacurilor 

Поставка лакокрасочных материалов
101 911 kg

În conformitate cu Caietul 

de sarcini
2021 (tr. 1-2) Licitație deschisă www.chisinaugaz.md

34
Achiziționarea sigiliilor

Поставка номерных охранных пломб
391 320 buc./m.

În conformitate cu Caietul 

de sarcini
2021 (tr. 1-2) Licitație deschisă www.chisinaugaz.md

35
Achiziționarea țevilor din polietilenă și a fitingurilor PE.

Поставка полиэтиленовых труб и фасонных изделий к ним
179 939 m./buc.

În conformitate cu Caietul 

de sarcini
2021 (tr. 1-2) Licitație deschisă www.chisinaugaz.md

36
Achiziționarea contoarelor industriale și a corectoarelor.

Поставка промышленных счётчиков и корректоров.
31 buc.

În conformitate cu Caietul 

de sarcini
2021 (tr. 2-3) Licitație deschisă www.chisinaugaz.md

37

Achiziționarea stațiilor catodice, anozilor și a convertizatoarelor.

Поставка станций катодной защиты, анодных заземлителей и 

преобразователей.

262 buc.
În conformitate cu Caietul 

de sarcini
2021 (tr. 1-2) Licitație deschisă www.chisinaugaz.md

38

Achiziționarea echipamentelor de protecție, a hainelor și încălțamintei 

speciale. 

Поставка средств индивидуальной защиты, рабочей одежды и обуви

46 597 buc.
În conformitate cu Caietul 

de sarcini
2021 (tr. 1-4) Licitație deschisă www.chisinaugaz.md

39
Achiziționarea cutiilor de protecție din plastic pentru contoarele de uz casnic

Приобретение пластиковых ящиков для бытовых счётчиков
16 388 buc.

În conformitate cu Caietul 

de sarcini
2021 (tr. 1-3) Licitație deschisă www.chisinaugaz.md

40
Achiziționarea computerelor și tehnicii de birou 

Поставка компьютеров и оргтехники
181 buc

În conformitate cu Caietul 

de sarcini
2021 (tr. 1-2) Licitație deschisă www.chisinaugaz.md

41
Achiziționarea contoarelor de uz casnic 

Поставка бытовых газовых счётчиков
56 219 buc.

În conformitate cu Caietul 

de sarcini
2021 (tr. 1-2) Licitație deschisă www.chisinaugaz.md

42
Achiziționarea mijloacelor de transport.

Поставка автотранспортных средств.
99 buc.

În conformitate cu Caietul 

de sarcini
2021 (tr. 1-3)

Licitație deschisă -            

Proceduri negociate
www.chisinaugaz.md

43
Achizitionare de compresoare și echipamente de sudare 

Поставка сварочного и компресорного оборудования
19 buc.

În conformitate cu Caietul 

de sarcini
2021 (tr. 1-2) Licitație deschisă www.chisinaugaz.md

44
Achiziționarea dispozitivelor pentru căutarea scurgerilor de gaz

Поставка приборов для поиска утечек газа
247 buc.

În conformitate cu Caietul 

de sarcini
2021 (tr. 1-2) Licitație deschisă www.chisinaugaz.md

45 Achiziționarea țevilor din polietilenă și a fitingurilor polietilenă 8 112 m/buc.
În conformitate cu Caietul 

de sarcini
2021 (tr. 2) Licitație deschisă www.chisinaugaz.md

46
Livrarea combustibilului 

Поставка ГСМ
1 151 937.49 l

În conformitate cu Caietul 

de sarcini
2021 (tr. 1-4) Licitație deschisă www.chisinaugaz.md

47
Achiziționarea de licențe Oracle Database și licențe Oracle Weblogic.

Поставка Лицензии Oracle Database и лицензии Oracle Weblogic
48 buc.

În conformitate cu Caietul 

de sarcini
2021 (tr. 1-3) Licitație deschisă www.chisinaugaz.md

48

Lucrări de gazificarea cartierului locativ s. Budești (sector C O T), mun. 

Chișinău.

Работы по газификации жилого микрорайона с. Будешть сектор СОТ, 

мун. Кишинэу

3,930 km
În conformitate cu Caietul 

de sarcini
2021 (tr. 2-3) Licitație deschisă www.chisinaugaz.md

49

Lucrări de gazificarea cartierului locativ s. Budești (sector B, C), mun. 

Chișinău

Газификация жилого микрорайона с. Будешть сектор В, С, мун. 

Кишинэу 

6,082 km
În conformitate cu Caietul 

de sarcini
2021 (tr. 2-3) Licitație deschisă www.chisinaugaz.md

50
Lucrări de gazificarea cartierului locativ s. Cruzești, mun. Chișinău

Газификация жилого микрорайона ком. Крузешть, мун. Кишинэу
1,555 km

În conformitate cu Caietul 

de sarcini
2021 (tr. 2-3) Licitație deschisă www.chisinaugaz.md
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51

Lucrări de construcție a gazoductului de presiune medie din str. T. 

Vladimirescu - s. Trușeni (inelare) - etapa a II

Газопровод среднего давления г. Дурлешть ул. Т.Владимиреску - к. 

Трушень (закольцовка) - II этап

0,700 km
În conformitate cu Caietul 

de sarcini
2021 (tr. 2-3) Licitație deschisă www.chisinaugaz.md

52
Lucrări de construcția stațiilor de protecție catodică în raza mun. Chișinău

Станции катодной защиты в радиусе мун. Кишинэу
5 buc.

În conformitate cu Caietul 

de sarcini
2021 (tr. 2-3) Licitație deschisă www.chisinaugaz.md

53

Lucrări de montare și reparație capitală a sistemului de telemetrie la stațiile 

de protecție catodică în raza mun. Chișinău

Система телеметрии на СКЗ в радиусе мун. Кишинэу

30 buc.
În conformitate cu Caietul 

de sarcini
2021 (tr. 2-3) Licitație deschisă www.chisinaugaz.md

54
Lucrări de montare a punctelor reglare gaze în raza mun. Chișinău

Шкафной газорегуляторный пункт в радиусе мун. Кишинэу
21 buc.

În conformitate cu Caietul 

de sarcini
2021 (tr. 2-3) Licitație deschisă www.chisinaugaz.md

55

Lucrări de reparație capitală a stațiilor de protecție catodică cu schimbarea 

anodului

Капитальный ремонт станций катодной защиты с заменой анодного 

заземлителя

23 buc.
În conformitate cu Caietul 

de sarcini
2021 (tr. 2-3) Licitație deschisă www.chisinaugaz.md

56

Lucrări de schimbare a dispozitivelor de opturare pe gazoducte de presiune 

medie Ø300-600 mm (robinet ) nodurilor evidență gaze în raza mun. 

Chișinău

Запорная арматура на газопроводах среднего давления Ø300-600 mm 

(кран шаровый приварной), мун. Кишинэу

6 buc.
În conformitate cu Caietul 

de sarcini
2021 (tr. 2-3) Licitație deschisă www.chisinaugaz.md

57

Lucrări de modernizare a instalațiilor computerizate de verificare a 

contoarelor 

Модернизация установок для поверки бытовых счетчиков газа

3 buc.
În conformitate cu Caietul 

de sarcini
2021 (tr. 2-3) Licitație deschisă www.chisinaugaz.md

58
Lucrări de gazificare a cartierului locativ din s. Băcioi, mun. Chișinău                                                                          

Газификация жилого микрорайона ком. Бэчой, мун. Кишинэу
5,0 km.

În conformitate cu Caietul 

de sarcini
2021 (tr. 3-4) Licitație deschisă www.chisinaugaz.md

59

Lucrări de reparația capitală a clădirii din str. Alexandru cel Bun 93, mun. 

Chișinău

Система отопления административного здания по ул. Александру чел 

Бун, 93, мун. Кишинэу

2 buc.
În conformitate cu Caietul 

de sarcini
2021 (tr. 2-3) Licitație internă www.chisinaugaz.md

60

Achiziționarea lucrărilor modernizare și  instalare a sistemelor de telemetrie 

la SPRG (stație principală reglare gaze) și SRG (stație reglare gaze) Работы 

по модернизации систем телеметрии ГГРП и ГРП

23 buc.
În conformitate cu Caietul 

de sarcini
2021 (tr. 2-3) Licitație deschisă www.chisinaugaz.md

61

Achiziționarea componentelor pentru tehnica sanitară și a sistemelor de 

încălzire

Приобретение комплектующих для систем отопления, водоснабжения и 

сантехники

830 buc.
În conformitate cu Caietul 

de sarcini
2021 (tr. 1-4) Licitație internă Cerere de oferte

62
Achiziționarea electrozilor pentru sudură

Поставка электродов
42 kg.

În conformitate cu Caietul 

de sarcini
conform planului Licitație internă Cerere de oferte

63
Achiziționarea produselor de igienă

Поставка товаров для гигиены
10 841buc.

În conformitate cu Caietul 

de sarcini
conform planului Licitație internă Cerere de oferte

64
Achiziționarea mijloacelor antiincendiare

Приобретение средств пожаротушения
310 buc.

În conformitate cu Caietul 

de sarcini
2021 (tr. 1-4) Licitație internă Cerere de oferte
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65
Achiziționarea aparatelor de aer conditionat

Приобретение кондиционеров
9 buc.

În conformitate cu Caietul 

de sarcini
2021 (tr. 1-4) Licitație internă Cerere de oferte

66

Achiziționarea pieselor de schimb și a accesoriilor pentru tehnica de birou 

Приобретение запасных частей и комплектующих для офисной техники
conform necesităților

În conformitate cu Caietul 

de sarcini
conform planului Licitație internă Cerere de oferte

67
Achiziționarea produselor din metal.

Приобретение металлопроката.
150,0 kg

În conformitate cu Caietul 

de sarcini
2021 (tr. 1-4) Licitație internă Cerere de oferte

68
Achiziționarea pietrișului                                                                      

Приобретение   Щебень  
15,63

În conformitate cu Caietul 

de sarcini
Licitație internă Cerere de oferte

69
Achziționare de nisip  .                                                   Приобретение 

Песок.
97,115

În conformitate cu Caietul 

de sarcini
Licitație internă Cerere de oferte

70
Achiziționarea apei potabile.

Поставка питьевой воды.
11520 l

În conformitate cu Caietul 

de sarcini
conform planului Licitație internă Cerere de oferte

71
Achiziționarea blancurilor 

Поставка бланков
554 686 buc.

În conformitate cu Caietul 

de sarcini
2021 (tr. 1-4) Licitație internă Cerere de oferte

72
Achiziționarea amestecurilor gazoase pentru etalonare 

Поставка ПГС
8 buc.

În conformitate cu Caietul 

de sarcini
2021 (tr. 2-3) Licitație internă Cerere de oferte

73
Achiziționarea bateriilor 

Поставка элементов питания                                                
1068 buc.

În conformitate cu Caietul 

de sarcini
2021 (tr. 1-4) Licitație internă Cerere de oferte

74
Achiziționarea prafului de spălat

Поставка стирального порощка                                             
2000 kg

În conformitate cu Caietul 

de sarcini
2021 (tr. 1-4) Licitație internă Cerere de oferte

75
Achiziționarea oxigenului tehnic

Поставка технического кислорода                                      
92,1

În conformitate cu Caietul 

de sarcini
2021 (tr. 1-4) Licitație internă Cerere de oferte

76
Achiziționarea de cîlț, buloane și piulițe

Поставка пакли, шурупов, гайек и шайб                                          
537,58

În conformitate cu Caietul 

de sarcini
2021 (tr. 1-4) Licitație internă Cerere de oferte

77
Achizionarea de jaluzele

Поставка жалюзей                                                                 
conform necesităților

În conformitate cu Caietul 

de sarcini
2021 (tr. 1-4) Licitație internă Cerere de oferte

78
Achiziționarea de sisteme de blocaj Cobra

Поставка охранных блокираторов Кобра                                             
conform necesităților

În conformitate cu Caietul 

de sarcini
2021 (tr. 1-4) Licitație internă Cerere de oferte

79
Achiziționarea gurilor de canal

Поставка люков для газовых колодцев                                   
90 buc.

În conformitate cu Caietul 

de sarcini
2021 (tr. 1-4) Licitație internă Cerere de oferte

80
Achiziționarea produselor Loctite

Поставка Loctite                                                                
conform necesităților

În conformitate cu Caietul 

de sarcini
2021 (tr. 1-4) Licitație internă Cerere de oferte

81
Achiziționare de săpun 

Поставка хозяйственного мыла                                               
1207,7 kg

În conformitate cu Caietul 

de sarcini
2021 (tr. 1-4) Licitație internă Cerere de oferte

82

Achizitionarea pieselor pentru dispozitive de scurgere gaze.          Поставка 

комплектующие для  приборов для поиска утечек газа 250 buc.
În conformitate cu Caietul 

de sarcini
2021 (tr. 1-4) Licitație internă Cerere de oferte

83
Achiziționare soluție santehmastergel

Поставка сантехмастергель                                                  
152 buc

În conformitate cu Caietul 

de sarcini
2021 (tr. 1-2) Licitație internă Cerere de oferte

84
Achiziționare de colțari

Поставка кронштейнов                                                             
conform necesităților

În conformitate cu Caietul 

de sarcini
2021 (tr. 1-4) Licitație internă Cerere de oferte

85
Achiziționarea manometrelor 

Приобретение манометров 
320 buc.

În conformitate cu Caietul 

de sarcini
2021 (tr. 1-3) Licitație internă Cerere de oferte

86
Achiziționarea pilonilor de semnalizare

Приобретение реперных столбов
50 buc.

În conformitate cu Caietul 

de sarcini
2021 (tr. 4) Licitație internă Cerere de oferte
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87
Achiziționarea elementelor pentru sistema telemetriei SRG

Приобритение компонентов система телеметрии на ГРП
9 buc.

În conformitate cu Caietul 

de sarcini
2021 (tr. 2-3) Licitație internă Cerere de oferte

88

Elaborarea calculelor trimestriale a emisiilor nocive în atmosfera

Разработка квартальных расчетов предельно допустимых выбросов 

вредных веществ в атмосферу

conform necesităților
În conformitate cu Caietul 

de sarcini
2021 (tr. 2-3) Licitație internă Cerere de oferte

89
Servicii de reparație a convertizoarelor

Услуги по ремонту преобразователей
40 buc.

În conformitate cu Caietul 

de sarcini
2021 (tr. 2-3) Licitație internă Cerere de oferte

90
Servicii de deservire tehnică a utilajelor

Услуги по техическому обслуживанию оборудования
conform necesităților

În conformitate cu Caietul 

de sarcini
2021 (tr. 1-4) Licitație internă Cerere de oferte

91
Servicii de reparații curente a sistemelor de telemtrie SPC

Услуги по текущему ремонту систем телеметрии СКЗ
conform necesităților

În conformitate cu Caietul 

de sarcini
2021 (tr. 2-3) Licitație internă Cerere de oferte

92
Deservirea și reparația tehnicii de birou                                                                

Обслуживание и ремонт офисной техники
conform necesităților

În conformitate cu Caietul 

de sarcini
2021 (tr. 1-4) Licitație internă Cerere de oferte

93
Servicii de încărcare și reparație a cartușelor                                                                         

Услуги по ремонту и перезарядке картриджей
conform necesităților

În conformitate cu Caietul 

de sarcini
2021 (tr. 1-4) Licitație internă Cerere de oferte

94
Prestarea serviciilor de ridicare topografica

Услуги по топогеодезиеским изысканиям
conform necesităților

În conformitate cu Caietul 

de sarcini
2021 (tr. 2-3) Licitație internă Cerere de oferte

95
Prestarea serviciilor de deservire și reparație a condiționerilor.

Предоставление услуг по ремонту и обслуживанию кондиционеров
conform necesităților

În conformitate cu Caietul 

de sarcini
2021 (tr. 2-3) Licitație internă Cerere de oferte

96

Prestarea serviciilor de deservire și verificare a cazanelor.

Предоставление услуг по обслуживание и проверке газовых 

отопительных котлов.

conform necesităților
În conformitate cu Caietul 

de sarcini
2021 (tr. 3) Licitație internă Cerere de oferte

97

Prestarea serviciilor de verificare a canalelor de ventilare și a coșurilor de 

fum

Предоставление услуг по проверке вентканалов и дымоходов

conform necesităților
În conformitate cu Caietul 

de sarcini
2021 (tr. 3) Licitație internă Cerere de oferte

98
Examinul medical periodic de profilaxie a colaboratorilor întreprinderii

Периодический проф осмотр сотрудников предприятия.
conform necesităților

În conformitate cu Caietul 

de sarcini
2021 (tr. 1-4) Licitație internă Cerere de oferte

99
Servicii pentru încercarea la presiune a buteliilor de gaze

Услуги по испытанию газовых баллонов
conform necesităților

În conformitate cu Caietul 

de sarcini
2021 (tr. 1-4) Licitație internă Cerere de oferte

100
Servicii de asigurare a transportului auto                                           

Услуги по Страхованию автотранспорта
conform necesităților

În conformitate cu Caietul 

de sarcini
2021 (tr. 1-4) Licitație internă Cerere de oferte

101

Achiziționarea serviciilor de asigurare obligatorie de răspundere pentru 

prejudiciile cauzate în procesul de exploatare a obiectelor industrial 

periculoase 

Услуги по страхованию ответственности за ущерб, причиненый при 

эксплуатации производственных объектов

conform necesităților
În conformitate cu Caietul 

de sarcini
2021 (tr. 1-4) Licitație internă Cerere de oferte

102
Протекторная защита на подземном газопроводе высокого давления от 

КПП до совхоз Флорь, мун. Кишинэу  - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
conform necesităților

În conformitate cu Caietul 

de sarcini
2021 (tr. 2-3) Licitație internă Cerere de oferte

103

Servicii de proiectare - reconstructia gazoductului cu reamplasarea fintinii de 

inchidere D159 Flori                                      Реконструкция газопровода с 

переносом технологического колодца с запорной арматурой dn159mm 

Совхоз Флорь, мун. Кишинэу   - ПРОЕКТИРОВАНИЕ

conform necesităților
În conformitate cu Caietul 

de sarcini
2021 (tr. 2-3) Licitație internă Cerere de oferte
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104

Servicii de proiectare - reconstructia gazoductului subteran de presiune mica 

din str. D. Matcovschi, com. Stauceni                                  Реконструкция 

подземного газопровода низкого давления по ул. Д. Матковски к ул. М. 

Еминеску ком. Стэучень, мун. Кишинэу (перенос из оползневой зоны) -   

- ПРОЕКТИРОВАНИЕ

conform necesităților
În conformitate cu Caietul 

de sarcini
2021 (tr. 2-3) Licitație internă Cerere de oferte

105
Servicii de proiectare a statiilor de protectie catodica                Станции 

катодной защиты ПРОЕКТИРОВАНИЕ
conform necesităților

În conformitate cu Caietul 

de sarcini
2021 (tr. 2-3) Licitație internă Cerere de oferte

106
Lucrări de montare a nodurilor evidență gaze în raza mun. Chișinău

Узлы учета газа в радиусе мун. Кишинэу
5 buc.

În conformitate cu Caietul 

de sarcini
2021 (tr. 3) Licitație internă Cerere de oferte

107

Lucrări de reparația capitală a gazoductului suprateran din str. Vadul lui 

Vodă

Газопровод высокого давления Ø720,  ул. Вадул луй Водэ мун. 

Кишинэу

0,120km
În conformitate cu Caietul 

de sarcini
2021 (tr. 3) Licitație internă Cerere de oferte

108
Achiziționarea pieselor auto

Поставка запасных частей для автотранспорта
conform necesităților

În conformitate cu Caietul 

de sarcini
2021 (tr. 3-4) Licitație internă

190 mii lei fără 

TVA
Cerere de oferte

109
Achiziționarea convertizatoarelor

Поставка преобразователей
28 buc.

În conformitate cu Caietul 

de sarcini
2021 (tr. 3-4) Licitație internă

928,2 mii lei fără 

TVA
www.chisinaugaz.md

110
Achiziționarea țevei de oțel 

Поставка стальной трубы
9,8 km

În conformitate cu Caietul 

de sarcini
2021 (tr. 3-4) Licitație internă

475,0 mii lei fără 

TVA
www.chisinaugaz.md

111

Achiziția gazelor naturale

pentru acoperirea consumului tehnologic și a pierderilor de gaze naturale în 

rețelele de distribuție și necesități proprii                                               

Поставка природного газа для покрытия технологического расхода, 

потерь в распределительных сетях и для собственных нужд

9 637,327 mii m3
În conformitate cu Caietul 

de sarcini
2021 - 2022 Licitație deschisă

475,0 mii lei fără 

TVA
www.chisinaugaz.md

        *Lista dată poartă caracter informativ și poate fi modificată pe parcursul anului de gestiune.
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