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CONSILшL DE ADMINISTRATIE
ноТдмRЕ пr. 967
din 23 decembrie 2022

mrrn. Chiginбu

Privind арrоЬаrеа Рlапulчi de investi(ii al S.R.L. ,,Chiqinйu -gaz" репtru anul 2023
In temeiul аrt. 9 alin. (5) lit. g) din Legea ж. |74 din 21.09.2017 cu privire la епеrgеtiсё

(MotlitorulOficial пr, 3б4 - 370/б20 diп 20.10.2а17), art,7 alin. (1) lit. r) 9i аrt. 49 alin. (8) pi (9)
din Legea пr. i 08 diп27 .05.2016 сu privire la gazele naturale (Мопitоrul Oficial пr. t 93 - 203/1 l 5
diп 08.07.20]б), iп confbrmitate сч pct.31 - pct.36 din Regulcrrnentul privind planificarea.
аРrОЬаr'еа Ei efectuarea investiliilor. арrоЬаt prin Ноtйrбrеа Corrsiliului de administra{ie al ДNRЕ
пr. 283/2016 din 15.11.20lб (Мопitоrul Oficial пr. 9 - I8/45 diп 13,01,20t}, iпuппаехаmiпёrii
Planului de investi{ii al S.R.L.,,Chiqinйu-gaz" pentru апul 2023, Consiliul de administralie al
Agenliei Na{ionale pentru Reglementare iп Energeticй,

нотДRДýтЕ:

1. Se аргоЬб Planul de investilii al S.R.L. ,,Chiqinйu-gaz" pentru anul 2023 cu valoarea totalй de
325l7,6 mii lei, сопfЬrm Anexei la рrеzепtа Ноtйrirе.

2. S.R.L. ,,Chiqinйu-gaz'o,intermen de 10 zile din momentul rесер{iопйrii prezentei НоtёrАri, ча
publica ре pagina sa electronica Planul anual de investi}ii detaliat ре proiecte ое urmеаzб а fi
realizate.

3. Monitorizar еа executlri i
naturale qi energie tеrmiсй.

4. Prezerrta Ноtйrflrе poate
поtifiсаrеа acesteia.

Veaceslav UNTILA
Director general

Ечgеп CARPOV
Director

Viоliпа ýРАС
Director

Alexei TARAN
Dirесtоr

Planului de investi{ii арrоЬаt se рuпе iп sarcina Departamentului gaze

fi contestatй la autoritatea emitentй iп termen de 30 de zile de la
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Strчсtчrа Рlапчlui de investi{ii al S.R.L. ,,Chipin5u-gaz'' репtru апчl 2023

Апехtr
la Ноtiirýгеа Consiliului de administra(ie al ANRE

пr. 9б7 diп 23.12.2022

(пtii lei)

Catcgoria
dt invcsti{ii Dепчmirеа слtеgоriеi de investitii \/аlоаrсR invcsti{iilor

aprobatc

TOTAL, din саrе: 32517,6

in refele de gaze naturale 25354,4

А lnvestilii in colrstnlc{ii de noi rеlеlе ýi noi capacita1i de рrоduсеrе 18292,2

в Investilii in rеtеlе q;i capacitё[i de producere exislente 7001,2

с Irrvestilii in transport, maýini, mecanisme, utilaje mecatlice 5286,0

D
Investitii in echipamente de mйsurаге, арагаtе de control qi diagnostictr 7,18,6

iпсlцsiч аfегепtе ге{еlе!ог 61,0

Е
0,0

inclusiv aferente rеtеlеlоr 0,0

F Investi{ii iп tehnica de caloul, tele-comuпica{ii 705,9

G lnvesti{ii fu imobilizйri necolporale 0,с

1,1 Alte investitii legate de activiИtea licen{iattr 513,7

Lnvestilii in clёdiri 9i construcfii



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. Cruzești, mun. Chișinău km. 0,839

2 Gazoduct de presiune medie (inelare) com. Stăuceni în direcția s. Pașcani, mun. Chișinău km. 0,924

3 Gazoduct de presiune medie str. Socoleni (inelarea sect. Rîșcani, mun. Chișinău) km. 0,705

4 Gazoduct de presiune medie (inelare) de la str. Dimo spre str. Ion Creangă or. Durlești km. 0,100

5 Stația Reglare Gaze buc. 1

6
Stații de protecție catodică din șos. Hîncești 167, str. M. Sadoveanu 40/2, str. Constructorilor 

84, str. Braniștii 13, str. Neculce 5, str. Mesager 27, mun. Chișinău 
buc. 5

7 PRG din mun. Chișinău buc. 10

8 Sistem de telemetrie la stația de protecție catodică buc. 10

9 Sistem de protecție anticorozivă la gazoduct de presiune înaltă buc. 1

10 Sistem de telemetrie la stația reglare gaze, puncte reglare gaze (telemetria) buc. 28

11
Gazoduct de presiune medie - inelarea rețelelor din str. Băcioii Noi și șos. Muncești 

(proiectare)
proiect 1

12
Gazoduct de presiune medie -  inelarea rețelelor din str. Sihastrului și str. Prepeliței, mun. 

Chișinău (proiectare)
proiect 1

13 Stația Reglare Gaze com. Budești (proiectare) proiect 1

14 Rețele electrice spre stațiile de protecție catodică (proiectare) proiect 1

15 Sistem de protecție anticorozivă la gazoducte subterane - montarea protectoarelor (proiectare) proiect 1

16 Puncte reglare gaze (proiectare) proiect 1

B Investiţii în rețele și capacități de producere existente

1 Gazoduct suprateran de presiune înaltă spre s. Dobruja (înlocuirea suporturilor) km. 1,3

2 Restabilirea prizelor de împămîntare anodice, mun. Chișinău buc. 15

3 Convertizoare, mun. Chișinău buc. 12

4 Schimbarea dispozitivilor de opturare Ø 250-500 mm, mun. Chișinău buc. 3

5
Fîntîna tehnologică cu dispozitiv de închidere d 700 mm or. Chișinău pe gazoductul de presiune 

medie (str. Vadul lui Vodă colț cu str. Tîrgoviște) (proiectare)
proiect 1

6 Gazoduct de presiune medie (inelare) str. Vadul lui Vodă 155, mun. Chișinău (proiectare) proiect 1

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

1 Autotransport un. 1

2 Autotransport pasajer-marfar un. 3

3 Excavator un. 1

4 Mini-excavator un. 1

5 Alcotest un. 1

6 Echipament de pompare și scurgerea uleiului din motoare un. 1

7 Cric rulant (capacitatea de ridicare 1.5t) un. 1

8 Turn de lumină mobil un. 1

9 Aparat de sudură PE electrofuziune un. 2

Planul de investiţii al SRL ”Chișinău-gaz” pentru anul 2023,                                                                                  

aprobat prin Hotărârea Consiliului de administrație al ANRE                                                                                        

nr. 967 din 23 decembrie 2022



Nr. 

d/o
Denumirea categoriilor de investiţii și a proiectelor investiţionale

unități de 

măsură
Cantitate

1 2 3 4

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

aferente reţelelor

1 Semnalizator de gaze buc. 28

2 Manometru diferențial buc. 4

3 Aparat de depistare a traseurilor gazoductelor subterane buc. 2

4 Contor G-160 Dn80 buc. 1

F Investiţii în tehnica de calcul, tele comunicaţii

1 Calculator buc. 24

2 Tableta buc. 10

3 UMF buc. 12

4 Notebook buc. 5

H Alte investiţii legate de activitatea licenţiată 

1 Climatizator buc. 10

2 Sistem antiincendiar în clădirea din str. Andrei Doga 25, mun. Chișinău buc. 1

3 Sistem de ventilare în clădirea din str. Vadul lui Vodă 68, mun. Chișinău buc. 1

4 Sistem de ventilare în clădirea din str. Andrei Doga 25, mun. Chișinău buc. 1

5 Cazan de încălzire în clădirea din str. Andrei Doga 25, mun. Chișinău buc. 1


