
Nr

.
Denumirea lucrărilor

Preţ  fără 

TVA, lei 

Suma TVA  

(20%), lei

Preţ  incl. TVA, 

lei    

A B 1 2 3

Etapa I

Verificarea şi determinarea amplasării reţelei gaze în teren pînă la 5 

zile lucrătoare
166,67 33,33 200,00

Etapa II

1

Perfectarea proiectului pentru racordarea unui nou loc de consum

(conectarea suplimentară a aparatelor de utilizare la un loc existent

de consum), fără calculul hidraulic, 2 exemplare 

a) consumator casnic, apartament, pînă la 50 m lungime

inclusiv

pînă la 3 zile lucrătoare 862,76 172,55 1035,31

pînă la 5 zile lucrătoare 575,18 115,04 690,22

      b)  consumator casnic, casă particulară, pînă la 50 m lungime 

inclusiv
736,43 147,29 883,72

pînă la 3 zile lucrătoare 1176,10 235,22 1411,32

pînă la 5 zile lucrătoare 784,07 156,81 940,88
      c) consumator noncasnic(comunal-menajer), pînă la Q-24 kw 1227,38 245,48 1472,86
pînă la 3 zile lucrătoare 1878,86 375,77 2254,63
pînă la 5 zile lucrătoare 1252,57 250,51 1503,08

2

Proiect pentru racordarea unui nou loc de consum (conectarea

suplimentară a aparatelor de utilizare la un loc existent de consum),

inclusiv calculul hidraulic,  2 exemplare 

      a) consumator casnic,  apartament, pînă la 50 m lungime 1350,11 270,02 1620,13
pînă la 3 zile lucrătoare 1916,93 383,39 2300,32
pînă la 5 zile lucrătoare 1277,95 255,59 1533,54

      b)  consumator casnic, casă particulară, pînă la 50 m lungime 

inclusiv
1595,58 319,12 1914,70

pînă la 3 zile lucrătoare 2405,93 481,19 2887,12

pînă la 5 zile lucrătoare 1603,95 320,79 1924,74

      c) consumator noncasnic(comunal-menajer), pînă la Q-24 kw 1841,06 368,21 2209,27

pînă la 3 zile lucrătoare 2757,31 551,46 3308,77

pînă la 5 zile lucrătoare 1838,21 367,64 2205,85

3
Proiect la modificarea instalaţiei de utilizare/schimbarea amplasării

reţelelor de gaze în spaţiul interior, 2 exemplare 

      a)  consumator casnic, apartament, pînă la 50 m lungime 490,95 98,19 589,14
pînă la 3 zile lucrătoare 687,07 137,41 824,48
pînă la 5 zile lucrătoare 458,05 91,61 549,66
      b) consumator casnic,  casă particulară, pînă la 50 m lungime 859,16 171,83 1030,99

Preţurile pentru perfectarea actelor de proiectare executate de  Secţia Proiectare și Secția Montare UG 

SRL"Chişinău - gaz" pentru reţelele de gaze supraterane, presiune joasă



pînă la 3 zile lucrătoare 1351,78 270,36 1622,14
pînă la 5 zile lucrătoare 901,19 180,24 1081,43
      c) consumator noncasnic(comunal-menajer), pînă la Q-24 kw 1104,63 220,93 1325,56
pînă la 3 zile lucrătoare 1703,17 340,63 2043,80

pînă la 5 zile lucrătoare 1135,44 227,09 1362,53

4

Proiect la modificarea instalaţiei de utilizare/schimbarea amplasării

reţelelor de gaze în spaţiul exterior, L<=100 m, D<=50 mm, 2

exemplare 

      a)  consumator casnic, apartament 613,69 122,74 736,43
pînă la 3 zile lucrătoare 862,75 172,55 1035,30
pînă la 5 zile lucrătoare 575,17 115,04 690,21
      b)  consumator casnic, casă particulară 859,16 171,83 1030,99
pînă la 3 zile lucrătoare 1351,78 270,36 1622,14
pînă la 5 zile lucrătoare 901,19 180,24 1081,43

      c) consumator noncasnic(comunal-menajer) 1227,37 245,47 1472,84

pînă la 3 zile lucrătoare 1878,86 375,77 2254,63

pînă la 5 zile lucrătoare 1252,57 250,51 1503,08

Nr

.
Denumirea lucrărilor

Preţ  fără 

TVA, lei 

Suma TVA  

(20%), lei

Preţ  incl. TVA, 

lei    

A 2 3 4 5

Proiect pentru gazificare nouă, fara calcul hidraulic,  2 exemplare 

1
      a) consumator casnic,  apartament, pînă la 50 m lungime 

inclusiv
######## ######### #ССЫЛКА!

pînă la 3 zile lucrătoare 1916,88 383,38 2300,26

pînă la 5 zile lucrătoare 1277,92 255,58 1533,50

2
      b)  consumator casnic, casă particulară, pînă la 50 m lungime 

inclusiv
1595,59 319,12 1914,71

pînă la 3 zile lucrătoare 2405,89 481,18 2887,07

pînă la 5 zile lucrătoare 1603,93 320,79 1924,72

  c)  consumator, comunal-menager, pînă la 50 m lungime inclusiv

pînă la 3 zile lucrătoare 2991,54 598,31 3589,85

pînă la 5 zile lucrătoare 1994,36 398,87 2393,23

3
Proiect pentru gazificare nouă, inclusiv calcul hidraulic, 2 

exemplare   
1841,07 368,21 2209,28

  a) apartament, pînă la 50 m lungime inclusiv 

pînă la 3 zile lucrătoare 2619,66 523,93 3143,59

pînă la 5 zile lucrătoare 1746,44 349,29 2095,73

4   b) casa particulara, pînă la 50 m lungime inclusiv 

pînă la 3 zile lucrătoare 3811,44 762,29 4573,73

pînă la 5 zile lucrătoare 2540,96 508,19 3049,15

  c) comunal-menager, pînă la 50 m lungime inclusiv

pînă la 3 zile lucrătoare 4689,91 937,98 5627,89

Preţurile pentru perfectarea actelor de proiectare la gazificare nouă executate de  Secţia Proiectare                           

SRL"Chişinău - gaz" pentru reţelele de gaze supraterane, presiune joasă 



pînă la 5 zile lucrătoare 3126,61 625,32 3751,93

Denumirea

serviciului

1

Forarea orificiilor cu discuri diamant, diametru 50-110 mm, perete 

piatră, preţ 1 cm (condiţia: comanda minimă în sumă de 360 lei 

incl. TVA)

7,00 1,40 8,40

2

Forarea orificiilor cu discuri diamant, diametru 50-110 mm, perete 

beton, preţ 1 cm (condiţia: comanda minimă în sumă de 360 lei 

incl. TVA)

9,00 1,80 10,80

3 Fixarea pe perete a cazanului de încălzire pe gaz 210,00 42,00 252,00

4 Instalarea coşurilor de fum la cazanele de încălzire pe gaz 170,00 34,00 204,00

Preţ fara 

TVA, lei
TVA, lei

Preţ inclusiv 

TVA, lei
Nr

Serviciile auxiliare prestate de către Secţia montare UG SRL"Chişinău - gaz"


