
Program de întreținere preventivă și reparații programate 
pe conducta principală de gaz și instalațiile acestora pentru anul 2021. 

№ Denumirea lucrărilor Regimul de funcționare a conductelor 
magistrale 

Perioada (data) 
efectuării 
lucrărilor 

Durata efectuării 
lucrărilor 

 
Conductele magistrale: Ananiev-Cernăuți-Bogorodiceni (ACB), Chișinău-Rîbnița (C-R), Odessa-Chișinău (O-C) 

și conductele magistrale-branșament 
1 Schimbarea sectorului de conductă defectat cu Dc 

1020 al CM ACB, 
L=75 m/p, 573,6km 

La întreruperea funcționării  integre a 
sectorului de conductă 

ЛК 560 - 584 
Iunie-August 

Până la 96 h 

2 Schimbarea sectorului de conductă defectat cu Dc 
1020 al CM ACB,                           L=11m/p, 535 km 

La întreruperea funcționării  integre a 
sectorului de conductă 

ЛК 514-ЛК 538 
Iunie-August 

Până la 96 h 

3 Reparația stratului izolator al CM ACB: 
- km 503,0 (L=250m), 
- km 546,0 (L=250m) 

Micșorarea cu 30%  de la presiunea de lucru 
Pluc 

Mai-Noiembrie 
Fără întreruperea 

funcționării 
conductei magistrale 

4 Inspectarea CM ACB în șurfuri: 
- km 503,4; 503,41; 503,415; 503,5; 546,4; 546,41; 

546,45 (7buc., 21m); 

Micșorarea cu 30%  de la presiunea de lucru 
Pluc Iunie-Septembrie 

Fără întreruperea 
funcționării 

conductei magistrale 
5 Verificarea tehnică a CM Odessa-Chișinău în 

șurfuri: 
-  km 15,255; 17,37; 20,952; 22,05 (4buc., 2m) 

Micșorarea cu 30%  de la presiunea de lucru 
Pluc Aprilie-Septembrie 

Fără întreruperea 
funcționării 

conductei magistrale 
6 Verificarea tehnică a CM Chișinău-Rîbnița în 

șurfuri:                                                
- km 68,14; 71,03; 72,02 (3buc., 9m) 

Micșorarea cu 30%  de la presiunea de lucru 
Pluc Aprilie-Septembrie 

Fără întreruperea 
funcționării 

conductei magistrale 
7 Verificarea tehnică a CM Odessa-Chișinău în 

șurfuri: 
- km 127,764; 130,236 (2buc., 6m) 

Micșorarea cu 30%  de la presiunea de lucru 
Pluc Aprilie-Mai 

Fără întreruperea 
funcționării 

conductei magistrale 
8 Reparația stratului izolator al CM Оdessa-

Chișinău:                       
- km 131,8 (L=400m),                                                                            
- km 133,2 (L=250m), 
- km 133,7 (L=200m) 

Micșorarea cu 30%  de la presiunea de lucru 
Pluc 

Mai-Iulie 

Fără întreruperea 
funcționării 

conductei magistrale 



9 Reparația capitală a sectorului de conductă km 
153,5-км 166,4 CM Odessa-Chișinău  (Etapa II-a), 

L=7,4км 

Cu întreruperea funcționării integre a 
sectorului de conductă ЛК 27Р-ЛК28А 

Noiembrie 
Până la 96 h 

10 Schimbarea sectoarelor de conductă defectate cu 
Dc 377 al conductei magistrale-branșament Bălți, 

km 1,7 (L=2м), km 1,71 (L=2m),                
km 5,16 (L=12m) 

Cu întreruperea funcționării integre a 
conductei magistrale-branșament 

Iunie-August 

 
Până la 96 h 

11 Schimbarea robinetului "zero" cu Dc 150 al 
conductei magistrale-branșament Berezlogi 

Cu înreruperea funcționării integre a 
sectorului de conductă ЛК 30-ЛК 31   al CM 

Chișinău-Rîbnița 
Septembrie 

Până la 72 h 

12 Racordarea coloanei pentru prelevarea gazelor pe 
robinetul liniar ЛК 40 (Iurievca) al conductei 

magistrale-branșament Cimișlia-Hîncești.               
Schimbarea robinetelor defectate (supravegheate) 
cu Dc 80 (2buc.) pe robinetul "zero" și pe sectorul 

de conductă ЛК 20 al conductei magistrale-
branșament Cimișlia-Hîncești 

 
 
 

Cu întreruperea funcționării integre a 
conductei magistrale-branșament 

 

Iunie-August 

 
 
 
 

Până la 72 h 

13 Schimbarea robinetului cu bilă cu Dc -50 pe 
coloana pentru prelevarea gazelor la robinetul „de 

securitate" al SDG Șuri 

Cu întreruperea funcționării  integre a 
conductei magistrale-branșament 

 
Iunie-August 

 
Până  la 72 h 

14 Schimbarea robinetului cu Dc 80  pe robinetul  „de 
securitate" al SDG Parcani 

La  întreruperea funcționării  planificate a 
conductei magistrale-branșament 

Iunie-August 
Până  la 72 h 

 
Conducta magistrală Șebelinka-Dnepropetrovsc-Krivoi Rog-Izmail (ȘDKRI) 

 
15 

 
Verificarea tehnică a conductei magistrale în 

șurfuri:                                             
- km 168,12; 173,341; 173,923 

(3buc., 9m); 

 
Micșorarea cu 30%  de la presiunea de lucru 

Pluc Iunie-Septembrie Până  la 120 h 

- km 257 – 276,5 (6buc., 18m) 
16 Reparația stratului izolator: 

- km 145,9 (L=80m); 
- km 293 (L=120m) 

 
Micșorarea cu 30%  de la presiunea de lucru 

Pluc 
Iunie-Septembrie 

 
Până la 280 h 

 
Conducta magistrală Ananiev-Tiraspol-Izmail (ATI) 

 



 
 

17 Verificarea tehnică a conductei magistrale în 
șurfuri: 

- км 135,0 (1buc.,10 м),                                                                                               
- км 135,7 (1buc.,10 м),       
- км 138,6 (1buc.,12 м); 

 
 

Micșorarea cu 30%  de la presiunea de lucru 
Pluc 

Iunie-August Până la 96 h 

- км 223,4-239,4 (5buc., 15 м) 
18 Reparașia stratului izolator: 

- км 144,2 (L=45м);                                                            
Micșorarea cu 30%  de la presiunea de lucru 

Pluc Iunie-August Până  la 96 h 
- км 276-281,7 (L=25м) 

19 Schimbarea coloanei pentru prelevarea gazelor cu 
Dc 50 al conductei magistrale ATI, kм  235 

La întreruperea funcționării conductei 
magistrale 

(caracter îndelungat) 

 Cu efectuarea 
lucrărilor în comun 

cu Direcția conducte 
magistrale din cadrul 
„Pricarpat transgaz“ 

SRL (OTS al 
Ucrainei) 

 
Stația de comprimare Vulcănești 

 
 

20 
 

Reparația sistemului de căptușire al 
supraîncărcătorului agregatului  ГПА №3 

Scoaterea din funcțiune pentru repararea 
agregatului ГПА №3 

Ianuarie 

Fără întreruperea 
funcționării 

conductei magistrale 
pentru efectuarea 

lucrărilor de 
profilaxie a Stației de 
comprimare - până la 

80 h 


