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1. PARTEA INTRODUCTIVĂ 

 

 

Datorită avantajelor evidente, gazele naturale au devenit principala sursă de energie-

combustibilă în structura consumului intern de combustibil și energie, atât de către industrie, cât 

și de populația Republicii Moldova. 

Rețelele de transport a gazelor naturale reprezintă un element fundamental al sistemului de 

aprovizionare cu gaze al Republicii Moldova, de funcționarea  fiabilă și eficientă a acestuia 

depinde furnizarea neîntreruptă și fără accidente a gazelor naturale pe piața internă a republicii și 

transportul acestuia către Balcani și Turcia. 

În prezent, “Moldovatransgaz” SRL a consolidat statutul de operator principal al sistemului 

de transport a gazelor naturale pe teritoriul Republicii Moldova.  

În conformitate cu cerințele articolului 42 din Legea № 108 din 27.05.2016 „Cu privire la 

gazele naturale“, operatorul sistemului de transport, luând în considerare Strategia energetică a 

Republicii Moldova, este obligat să elaboreze un plan pe zece ani pentru dezvoltarea rețelelor de 

transport al gazelor naturale, să-l prezinte spre aprobare către Agenția Națională pentru Regle-

mentare în Energetică (ANRE). Pentru respectarea acestor cerințe a fost elaborat planul pentru 

perioada 2020-2029, cu valoare totală estimată a investițiilor de 2 150 084,9 mii lei (TVA inclus) 

sau 1 791 737,5 mii lei (fără TVA). 

 

 

2. SURSE DE FINANŢARE 

 

Pentru a finanța planul pentru perioada 2020-2029, se intenționează direcționarea fondurilor 

proprii ale întreprinderii, primite din venituri din servicii pentru transportul gazelor naturale către 

consumatorii republicii și servicii de tranzit către alte țări sub forma amortizării activelor pe 

termen lung. 

Pe baza condițiilor actuale de piață, sursele de finanțare a Planului vor fi actualizate anual în 

timpul întocmirii bugetului întreprinderii pentru anul respectiv. 
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3. SCOPURILE ŞI OBIECTIVELE PLANULUI 

 

“Moldovatransgaz” SRL, în calitate de operator al sistemului de transport, urmărește o 

politică de dezvoltare a rețelelor de transport a gazelor naturale, luând în considerare strategia 

energetică a Repubicii Moldova, condițiile schimbului transfrontalier cu țările vecine, creșterea 

cererii de gaze naturale, bazată pe principiile eficienței și oportunității economice, precum și 

asigurarea funcționării neîntrerupte, fiabilității și siguranței proceselor de producție, acestea 

reprezintă scopurile principale ale Planului. Realizarea obiectivelor planificate este posibilă prin 

rezolvarea următoarelor sarcini: 

-reutilarea tehnică, reconstrucția și modernizarea instalațiilor de transport existente (SC, 

SDG, SMG, SPC, reţele de transmitere a datelor etc.) 

-optimizarea celor existente și introducerea unor noi capacități cu control automatizat asupra 

proceselor de funcționare a echipamentelor tehnologice; 

- introducerea sistemelor de telemecanică și telemetrie pentru controlul principalelor 

elemente tehnice (noduri de robinete (supape) liniare, protectie catodică) pe conductele magistrale 

de gaze, cu posibilitatea transmiterii informațiilor necesare la dispeceratul central, pentru 

asigurarea funcționării în condiții de siguranță a sistemului de transport;  

- asigurarea funcționării sigure și fără accidente a sistemului de transport pentru transportul 

gazelor naturale către operatorii sistemelor de distribuție, precum și pentru tranzitul de gaze către 

regiunea balcanică și Turcia, eliminarea situațiilor de urgență; 

- optimizarea sarcinilor gazoductelor existente. 
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4. STATUTUL ACTUAL AL INFRASTRUCTURII REȚELELOR DE TRANSPORT A 

GAZELOR NATURALE. 
 

În conformitate cu regulile pieței gazelor naturale, responsabilitatea strategică a SRL 

"Moldovatransgaz" este implementarea unui complex de măsuri organizatorice și tehnice eficiente 

pentru garantarea fiabilității și siguranței rețelelor de transport a l gazelor naturale, ceea ce 

înseamnă menținerea lor în stare tehnică funcțională, precum și cooperarea cu alți operatori ai 

rețelelor de transport al gazelor naturale, în sensul dezvoltării schimbului transfrontalier.  

 

Structura organizatorică a SRL "Moldovatransgaz" constă din 3 sectoare de producere 

liniare (Drochia, Chișinău, Vulcănești). 

 

La data de 1 ianuarie 2019 transportul de gaze naturale a fost realizat prin conducte de gaze 

cu o lungime totală de 1559,785 km, din care: 656,307 km magistrale și 903,478 km branşamente. 

Circa 260,415  km de conducte de gaze sunt utilizate în baza contractelor de întreținere tehnică.  

 

De asemenea, compania utilizează 3 stații compresoare de pompare a gazului, 1 stație de 

măsurare a gazelor (SMG), 81 stații de distribuție a gazelor (SDG), dintre care 14 unități în cadrul 

contractului la întreținere tehnică, 221 de unități sunt stații de protecție catodică (SPC) și 1915 km 

de linii de cablu de transmitere a datelor tehnologice. 
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Volumul mediu anual al gazelor naturale transportate de SRL "Moldovatransgaz" constituie 

20,25 miliarde m3, dintre care 1,17 miliarde m3 sunt pentru consumători din Republica Moldova 

(malul din dreapta) și 19,08 miliarde m3 pentru tranzit. 

Rețelele de transport al gazelor naturale, utilizate de SRL "Moldovatransgaz" funcționează 

din 1967 și sunt obiecte de producție, care reprezintă un grad ridicat de pericol. Cel mai mare 

pericol îl reprezintă conductele de gaze și construcțiile aferente, care depășesc limitele de 

exploatare. Indicatori ai structurii de vârstă a conductelor de gaze și a structurilor aferente la data 

de 31.12.2018, sunt prezentate în tabelul de mai jos. 

#

№ 
Denumire 

Unit. de 

masură 
Total 

Termenul de exploatare 

Până la 15 ani Mai mult de 15 ani 

1 Conducte magistrale km 656,307 62,74 593,567 

1.1 pe bilanțul întreprinderii km 610,027 16,46 593,567 

1.2 la deservire tehnică km 46,28 46,28 - 

2 
Conducte-branşament, 

inclusiv 
km 903,478 412,696 490,782 

2.1 pe bilanțul întreprinderii km 689,343 229,721 459,622 

2.2 la deservire tehnică km 214,135 182,975 31,16 

3 
Staţiile de distribuire a 

gazelor, inclusiv 
un. 81 23 58 

3.1 pe bilanțul întreprinderii un. 68 11 57 

3.2 la deservire tehnică un. 13 12 1 

4 
Staţiile de comprimare a 

gazelor 
un. 3  3 

5 Staţia de măsurare un. 1 1  

 

Analiza indicatorilor de mai sus, arată că lungimea conductelor de gaze și a structurilor 

aferente, cu o durată de exploatare mai mare de 15 ani, a ajuns la 69,5 %, ceea ce nu poate să nu 

afecteze calitatea și fiabilitatea rețelelor de transport a gazelor naturale. În legătură cu aceasta, în 
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rețelele de transport apăreau situații de urgență, care au fost eliminate în cel mai scurt timp 

posibil. 

Luând în considerație termenii de funcționare a sistemului de alimentare cu gaze în Republi-

ca Moldova, pentru îndeplinirea măsurilor de modernizare, reconstructie și reparație, este necesar 

în mod constant de a duce controlul asupra stării tehnice a obiectelor de producție. Pentru o eval-

uare obiectivă a stării tehnice a conductelor magistrale de gaze în conformitate cu cerințele docu-

mentelor normative, în mod regulat se petrec activități de diagnosticare complexe, care permit de-

terminarea stării metalului și gradul de pericol al distrugerii lui. Astfel, în anul 2015 a fost 

realizată o cercetare a cavității conductei magistrale Ananyev-Tiraspol-Izmail (АТI). În 2010, a 

fost efectuată o inspecție a cavitații conductei de gaz Ananiev-Chernovtsy-Bogorodichany (ACB), 

cercetarea conductelor magistrale de gaze Razdelnaia-Izmail (RI) și Shebelinka-Dnepropetrovsk-

Krivoi Rog -Izmail (SDKRI) utilizând metoda magnetometrică fără contact (MMFC). În 2011, cu 

ajutorul MMFC, a fost inspectat gazoductul Chișinău-Rîbnitsa. În 2016, cu această metodă s-a 

efectuat o cercetare de 75,88 km de gazoducte și 181,07 km – prin metoda instrumental a stării de 

izolare (MII). 

În timpul cercetării conductelor magistrale de gaze naturale, au fost efectuate lucrări de iden-

tificare a defectelor, identificarea tipului defectelor și identificarea căilor de localizare a acestora 

în următorii ani (înlocuirea secțiunilor defectate ale conductelor de gaze, aplicarea unei metode de 

acoperire a suprafețelor, șlefuirea și montarea cuplajelor compozite de consolidare). 

Pe parcursul anilor precedenți 2015-2019, SRL "Moldovatransgaz" a efectuat următoarele 

investiții în rețelele de transport: 

1. Modernizarea tehnică și a softului  Centrului de Dispecerizare.  

2. Instalarea sistemului de control automatizat a agregatelor de pompare la SC Vulcănești. 

3. Reconstrucția și modernizarea SDG Criuleni (Q = 10000 m3 / h) 

4. Construirea a 15 unități de câmpuri anodice 

5. Reparația capitală a conductei magistrale a gazoductului Razdelnaia-Izmail – 55,8 km 

6. Reconstrucția și modernizarea SDG Stefan Voda (Q = 20000 m3 / h) 

7. Cablu din fibră optică pentru transmiterea datelor spre CD Chișinău-CD Șoldănești – 

176,2 km.  
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5. EVOLUȚIA CONSUMULUI ȘI A CERERII DE GAZE NATURALE 

 
     Guvernul Republicii Moldova a acceptat posibilitatea diversificării rutelor și surselor de furni-

zare a gazelor naturale, luând în considerare direcțiile de dezvoltare ale țărilor vecine.  Acest lucru 

va îmbunătăți schimbul transfrontalier pentru a oferi rute alternative transportului gazelor, mai 

mulți furnizori alternativi. 

În ceea ce privește rutele de aprovizionare, Republica Moldova are doar două țări vecine,  care pot 

furniza fluxuri de la una sau mai multe surse. 

Pentru transportarea gazelor naturale, SRL "Moldovatransgaz" dispune de următoarele 

capacități. 

Lista punctelor relevante 

ale rețelei de transport a gazelor naturale a SRL “Moldovatransgaz” 

Nr. de ord. 
Denumirea punctelor 

de intrare / ieșire 
Tip punct Amplasarea 

Capacitatea tehnică me-

tri cubi / 24 ore 

Puncte de intrare* 197 100 000 

1.  Alexeevca (ACB) intrare Ucraina 24 900 000 

2. Grebenichi (ATI) intrare Ucraina 80 200 000 

3. Grebeniki (RI, SDKRI) intrare Ucraina 30 000 000 

4. Limanscoe (TO 3) intrare Ucraina 9 000 000 

5. PMG Todireşti (IUC) intrare 

RM (ÎS 

Vestmoldtransgaz

) 

5 000 000 

6. Ananiev (ACB) intrare Ucraina 48 000 000 

Puncte de ieşire* 143 900 000 

7. Alexeevca (ACB) ieșire Ucraina 24 900 000 

8. Limanscoe (TO 3) ieșire Ucraina 9 000 000 

9. Căuşeni (ATI) ieșire Moldova 80 000 000 

10. Căuşeni (RI, SDKRI) ieșire Moldova 25 000 000 

12. 
Puncte spre consumatorii finali racordați direct la reţelele 

de transport 
1 211 400 

12.1 SAAGNC Chișinău  ieșire Moldova 134 400 

12.2 SAAGNC Bălţi ieșire Moldova 187 000 

12.3 SAAGNC Orhei ieșire Moldova 167 000 

12.4 SAAGNC Drochia ieșire Moldova 443 000 

12.5 SAAGNC Hîncești ieșire Moldova 192 000 

12.6 SAAGNC Comrat ieșire Moldova 88 000 

13.  Puncte de racordare la sistemul de distribuție 31 661 000 

13.1 SP Chişinău 1 LiniaOraș ieșire Moldova 2 400 000 

13.2 SP Chişinău 1 Linia CET ieșire Moldova 2 400 000 

13.3 SP Chişinău 2 LiniaMereni ieșire Moldova 2 400 000 
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13.4 SP Chişinău 2 LiniaOraș ieșire Moldova 2 400 000 

13.5 SP BălţiLiniaOraș ieșire Moldova 528 000 

13.6 SP BălţiLinia CET ieșire Moldova 672 000 

13.7 SP Rîșcani ieșire Moldova 147 000 

13.8 SP Glodeni ieșire Moldova 646 000 

13.9 SP Iliciovca ieșire Moldova 56 000 

13.10 
SP 

AlexăndreniLiniaSîngerei 
ieșire Moldova 72 000 

13.11 

SP 

AlexăndreniLiniaAlexăndre

ni 

ieșire Moldova 72 000 

13.12 SP Sîngerei ieșire Moldova 58 000 

13.13 SP Fălești ieșire Moldova 491 000 

13.14 SP AneniiNoi ieșire Moldova 491 000 

13.15 SP Maiac ieșire Moldova 211 000 

13.16 SP Zăicani ieșire Moldova 52 000 

13.17 SP Criuleni ieșire Moldova 491 000 

13.18 SP Strășeni ieșire Moldova 211 000 

13.19 SP Greblești ieșire Moldova 52 000 

13.20 SP FloreștiLinia 1 ieșire Moldova 969 000 

13.21 SP FloreștiLinia 2 ieșire Moldova 56 000 

13.22 SP Ghindești ieșire Moldova 56 000 

13.23 SP Drochia ieșire Moldova 221 000 

13.24 SP Pervomaisc ieșire Moldova 56 000 

13.25 SP Sofia ieșire Moldova 56 000 

13.26 SP Soroca ieșire Moldova 205 000 

13.27 SP Șuri ieșire Moldova 38 000 

13.28 SP Parcani ieșire Moldova 37 000 

13.29 SP Edineț ieșire Moldova 216 000 

13.30 SP Cupcini ieșire Moldova 2 013 000 

13.31 SP Briceni ieșire Moldova 211 000 

13.32 SP Ocnița ieșire Moldova 216 000 

13.33 SP Frunze ieșire Moldova 56 000 

13.34 SP Otaci ieșire Moldova 216 000 

13.35 SP Hădărăuți ieșire Moldova 19 000 

13.36 SP Bârlădeni ieșire Moldova 56 000 

13.37 SP Dondușeni ieșire Moldova 147 000 

13.38 SP Orhei ieșire Moldova 1 213 000 

13.39 SP Peresecina ieșire Moldova 211 000 

13.40 SP Șoldănești ieșire Moldova 147 000 

13.41 SP Berezlogi ieșire Moldova 211 000 

13.42 SP RezinaLiniaoraș ieșire Moldova 214 000 

13.43 SP RezinaLiniaciment ieșire Moldova 2 191 000 

13.44 SP Chiștelnița ieșire Moldova 52 000 

13.45 SP Seliște ieșire Moldova 211 000 
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13.46 SP Cotiujeni ieșire Moldova 56 000 

13.47 SP Chiperceni ieșire Moldova 52 000 

13.48 SP Telenești ieșire Moldova 52 000 

13.49 SP Călărași ieșire Moldova 211 000 

13.50 SP Răciula ieșire Moldova 52 000 

13.51 SP Nisporeni ieșire Moldova 45 000 

13.52 SP Ungheni ieșire Moldova 669 000 

13.53 SP MoreniiNoi ieșire Moldova 52 000 

13.54 SP Todirești ieșire Moldova 52 000 

13.55 SP Căinari ieșire Moldova 52 000 

13.56 SP ȘtefanVodă ieșire Moldova 491 000 

13.57 SP Ermoclia ieșire Moldova 211 000 

13.58 SP Căușeni ieșire Moldova 211 000 

13.59 SP Săiţi ieșire Moldova 52 000 

13.60 SP Tocuz ieșire Moldova 52 000 

13.61 SP RăscăiețiiNoi ieșire Moldova 52 000 

13.62 SP Olănești ieșire Moldova 52 000 

13.63 SP Nistru ieșire Moldova 52 000 

13.64 SP Coșnița ieșire Moldova 211 000 

13.65 Hîrbovăţ ieșire Moldova 10 000 

13.66 Copanca ieșire Moldova 7 000 

13.67 Hagimus ieșire Moldova 4 000 

13.68 Fîrlădeni ieșire Moldova 3 000 

13.69 SP Basarabeasca ieșire Moldova 230 000 

13.70 SP Sadaclia ieșire Moldova 53 000 

13.71 SP Cimișlia ieșire Moldova 712 000 

13.72 SP GuraGalbenei ieșire Moldova 52 000 

13.73 SP Hîncești ieșire Moldova 211 000 

13.74 SP Cărpineni ieșire Moldova 52 000 

13.75 SP Tvardița ieșire Moldova 199 000 

13.76 SP Ferapontievca ieșire Moldova 55 000 

13.77 SP Cantemir ieșire Moldova 52 000 

13.78 SP ComratLiniaOraș ieșire Moldova 876 000 

13.79 SP ComratLiniaSat ieșire Moldova 261 000 

13.80 SP Dezghingea ieșire Moldova 59 000 

13.81 SP Leova ieșire Moldova 231 000 

13.82 SP Ceadîr Lunga LiniaOraș ieșire Moldova 226 000 

13.83 SP Ceadîr Lunga Linia Sat ieșire Moldova 209 000 

13.84 SP Taraclia ieșire Moldova 223 000 

13.85 Cairaclia ieșire Moldova 203 000 

13.86 
SP Burlăceni Linia 

Burlăceni 
ieșire Moldova 52 000 

13.87 SP Burlăceni Linia Ciumai ieșire Moldova 52 000 

13.88 SP Vulcănești ieșire Moldova 234 000 
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13.89 SP Găvănoasa ieșire Moldova 54 000 

13.90 SP Cahul ieșire Moldova 1 000 000 

13.91 SP Etulia ieșire Moldova 52 000 

13.92 SP Cișmichioi ieșire Moldova 166 000 

* În paranteză sunt indicate denumirile reţelelor de transport al gazelor naturale pe care sunt amplasate punctele respective, după 

cum urmează: 

1. ACB - Ananiev-Cernăuţi-Bogorodceni; 

2. ATI - Ananiev–Tiraspol–Ismail; 

3. RI - Razdelinaia–Ismail; 

4. ŞDKRI - Şebelinka–Dnepropetrovsk–Krivoi Rog–Ismail; 

5. OC - Odesa-Chişinău; 

6. IUC - Iaşi-Ungheni-Chişinău.                                              

7.TO 3 -Tiraspol-Odesa 3. 

 

 

 

Cererea prognozată de gaze naturale pentru consumătorii Republicii Moldova (partea 

dreaptă) este prezentată în tabelul de mai jos: 

 

 

VOLUME DE GAZE NATURALE PROGNOZATE PENTRU DISTRIBUȚIE PRIN REȚELE 

(mln.m³) 

Nr. Denumirea 
Anul 

2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 

1 Bălți-Gaz 89,1 89,8 92,1 93,7 95,7 95,9 99,2 100,5 101,9 102,5 

2 Orhei-Gaz 27,9 27,7 27,7 27,6 27,5 27,5 27,5 27,4 27,4 27,3 

3 ȘtefanVodă-Gaz 14,2 14,3 14,3 14,3 14,3 14,3 14,3 14,3 14,3 14,3 

4 Ialoveni-Gaz 59,3 47,8 48,3 48,7 48,8 48,8 48,9 49,0 49,2 49,2 

5 Florești-Gaz 26,2 28,0 28,3 28,5 28,8 28,7 29,0 29,4 29,5 30,0 

6 
Rotalin-Gaz-

Trading 
10,7 10,8 10,9 10,8 10,9 11,0 11,1 11,1 11,2 11,4 

7 Chișinău-Gaz 612,9 626,7 647,9 667,3 687,4 708,0 729,2 751,1 773,6 796,8 

8 Taraclia-Gaz 9,6 8,5 8,8 8,8 8,8 8,8 8,8 8,8 8,8 8,8 

9 Cahul-Gaz 22,5 22,0 22,1 22,2 22,3 22,5 22,6 22,7 22,8 22,9 

10 Gagauz-Gaz 31,3 33,6 34,3 35,0 35,7 36,4 37,1 37,9 38,6 39,4 

11 Ungheni-Gaz 20,9 20,1 20,5 20,9 21,3 21,7 22,1 22,5 22,9 23,3 

12 Edineț-Gaz 44,7 37,8 38,4 39,1 39,5 40,0 40,6 41,8 42,5 43,1 

13 Cimișlia-Gaz 11,8 12,7 12,7 12,7 12,7 12,8 12,8 12,8 12,9 12,9 

14 TransAutoGaz 14,7 16,2 16,6 17,1 17,6 18,2 18,7 19,3 19,9 20,5 

TOTAL 995,8 996,1 1022,8 1046,6 1071,3 1094,5 1121,8 1148,6 1175,5 1202,5 
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Astfel, se poate concluziona că nivelul cererii de gaze naturale în Republica Moldova va 

rămâne stabilă, cu o ușoară tendință de creștere. 

Prognoza privind volumul de gaze de tranzit pentru următorii 10 ani se reflectă în graficul 

următor: 

 

 

Trebuie remarcat momentul, că datorită faptului că contractul dintre Gazprom și 

SA“Moldovagaz” pentru tranzitul gazelor naturale este valabil numai până în anul 2019 și datorită 

liberalizării pieței gazelor naturale în Republica Moldova și diversificării surselor de import, 

prognozarea volumului gazelor naturale de tranzit are caracter aproximativ.  

În concluzie, se poate afirma cu precizie că SRL "Moldovatransgaz", în măsură deplină 

dispune de capacitățile necesare la ziua de astăzi pentru a satisface cererea transportului gazelor 

naturale, precum și pentru a asigura tranzitul acestora în străinătate. 
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6. DEZVOLTAREA REȚELELOR DE TRANSPORT A GAZELOR 

NATURALE PE PERIOADA a.a. 2020-2029 

 

    Necesitatea de a respecta nivelul actual de eficiență a utilizării echipamentelor 

tehnologice, resurselelor de combustibil, energie și a resurselor umane, de a reduce pierderile, 

fiabilitatea sistemului de control dispecerezat al companiei, situațiile de urgență, impune 

întreprinderii mai multe cerințe sporite. Pentru a îndeplini aceste cerințe, «Moldovatransgaz» 

SRL, în calitate de operator al rețelei de transport a gazelor, a elaborat și implementează în mod 

consecvent conceptul de funcționare a controlului și gestionării sistemului de transport al gazelor 

din Moldova pe termen lung. 

Planul pentru perioada anilor 2020-2029 a fost elaborat cu scopul de a rezolva următoarele 

sarcini generale: 

  - transmiterea datelor și controlul operațional dispecerizat al  modurilor de operare a 

obiectelor tehnologice de transport al gazelor naturale; 

- asigurarea condițiilor tehnologice de aprovizionare și controlul tranzitului de gaze în 

volume contractate; 

- controlul operational dispecerizat a procesului tehnologic al sistemului de alimentare cu 

gaze și a modurilor de operare a echipamentelor tehnologice; 

- control automatizat al obiectelor tehnologice, în cazurile declanșărilor de protecție și în 

situații de urgență; 

- depistarea din timp a situațiilor de urgență, prognozarea procesului tehnologic și cursului 

de dezvoltare a situațiilor de urgență; 

- menținerea unui sistem de certificare a obiectivelor de transport a gazelor; 

Pentru a rezolva sarcinile generale de mai sus, sunt prevăzute măsuri specifice,  care sunt 

împărțite în 3 direcții (anexa 1 ): 

- Investiții în construcții de noi rețele și capacități noi de producere. 

- Investiții în rețele și capacități de producere existente. 

- Investiții în echipamente de măsurare, aparate de control şi diagnostică, inclusiv aferente 

reţelelor 
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6.1 Investiții în construcții de noi rețele și capacități noi de producere. 

 

Acest compartiment prevede: 

- Alimentarea cu energie electrică ( g/b Chiștelnița, kм3,GM Odesa-Chișinău, kм 146, 

SPG Cahul) 

La moment, stații de protecție catodică g/b Chiștelnița, kм3,GM Odesa-Chișinău, kм 146, 

SPG Cahul sunt inactive, din cauza lipsei de alimentare cu energie electrică. Anterior, stații au 

fost alimentate de la linii de alimentare , care în prezent nu mai activează. Conform măsurărilor 

efectuate între SPC vecine protecția gazoductului se realizează cu uzură limitată a prizelor 

anodice de pământ, ceea ce duce la pierderea resurselor câmpurilor anodice SPC, menționate mai 

sus. În această situație, este necesară restabilirea alimentării cu energie electrică a SPC.  

Lucrările de construcție prevăd instalarea transformatorilor  și construcția liniilor aeriene de 

alimentare cu energie electrică.  

- Interconectare tehnologică pe secțiunea sistemului de conducte de gaze RI-SDKRI  în 

zona trecerii aeriene prin canalul Yalpug, km 287; 

- Interconectarea tehnologică pe secțiunea sistemului de conducte de gaze RI-SDKRI, 

km 313, construcția GM Ungheni-Drochia; 

SRL Moldovatransgaz este operatorul principal a sistemului de transport al gazelor (STG) în 

Republica Moldova, care asigură fiabilitatea transportului de gaze naturale atât pentru 

consumatorii RM, cât și pentru tranzit în țările balcanice. Asigurarea fiabilității aprovizionării cu 

gaze a consumatorilor din Moldova este o prioritate pentru dezvoltarea și modernizarea  STG, în 

vederea asigurării securității energetice naționale (conform Decretului Parlamentului nr. 153 din 

15 iulie 2011 privind aprobarea „Strategiei de securitate națională a Republicii Moldova”).  

Aprovizionarea cu gaze naturale consumatorilor din R. Moldova se realizează în prezent din 

următoarele direcții principale: 

-din partea de nord a Republicii Moldova prin GM "ACB" Dn=1020mm și GM Chișinău -

Rîbnița Dn=530, P=55 kf/cm2; 

-din zona centrală a Republicii Moldova prin SMG Căușeni (conectată la GM ATI 

Dn=1220mm, P=75kf/cm2 și GM RI-SDKRI Dn=820mm, P=55kf/cm2) și apoi prin GM TKM 

Dn=530mm ,P=55kf/cm2; 
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Volumul total de gaze furnizate Republicii Moldova este realizat pe teritoriul Ucrainei, prin 

SMG Grebeniki, SMG Alekseevka și SMG Ananiev. 

Ținând cont faptul că  în 2020 expiră contractul de tranzit al gazelor din Rusia prin teritoriul 

Ucrainei și incertitudinea dezvoltării evenimentelor între Ucraina și Rusia cu privire la tranzitul 

gazelor naturale pe teritoriul Ucrainei, sunt principalele direcții strategice pentru asigurarea 

fiabilității aprovizionării cu gaze naturale pentru consumatorii RM (inclusiv regiunea 

Transnistreană): 

-de la SMG „Alekseevka” prin GM „ACB” și SC Drochia atunci în modul revers;  

-din partea SMG „Isacceea-Orlovka” prin sistemul GM „RI-ȘDKRI” și SC Vulcănești în 

modul revers; 

-din SMG „Ungheni” prin GM „Ungheni-Chișinău”,Dn=600mm, după finalizarea lucrărilor 

de construcție în 2020-2021. 

Trebuie de menționat că aprovizionarea cu gaze naturale a consumatori lor RM dintr-o 

direcție (din partea de nord, centrală sau sudică) este imposibilă din motivul restrângerii 

conductelor de gaze din partea centrală a țării - mun. Chișinău (tranziție de la Dn=1020mm la 

Dn=530mm), reieșind din calculul hidraulic al modurilor  de funcționare a conductelor. 

    Asigurarea alimentării cu gaze în regim revers a sistemului de transport al gazelor prin 

gazoducte magistrale din sudul RM, prin GM RI și ȘDKRI pentru aprovizionarea cu gaze naturale 

către Republica Moldova din SMG Orlovka din țările regiunii balcanice sau din fluxul turcesc 

este acceptabilă în următoarele condiții.  

Indicii aproximative maxime de consum zilnic de gaze vor fi: 

a) În perioada de iarna - 27,7 milioane m3 pe zi, inclusiv: 

 SRL «Moldovatransgaz» - 7,5 milioane m3 pe zi; 

 SRL «Tiraspoltransgaz»  - 8,7 milioane m3 pe zi; 

 SPA «Ukrtransgaz» - 11,5 milioane m3 pe zi,  

b) În perioada de vară - 24 milioane m3 pe zi, inclusiv: 

 SRL «Moldovatransgaz» - 1,5 milioane m3 pe zi; 

 SRL «Tiraspoltransgaz» - 5,0 milioane m3 pe zi; 

 SPA «Ukrtransgaz» - 17,5 milioane m3 pe zi, 
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Acest volum poate fi transportat prin GM ATI, RI, ȘDKRI, asigurând în același timp 

următorii parametri de funcționare a sistemului: 

-SC Orlovka în procesul funcționării a 2 unităților de pompare Рbx=40 -45bar, Рieș =50-

52bar; 

-SC Vulcănești în procesul funcționării a 4 unităților de pompare Pbx=28-32bar, Рieș=50-

53bar; 

-SMG Căușeni Ppr = 40-42 bar; 

-SMG Grebeniki Ppr = 30-33 bar; 

-PMRG Limanskoe Ppr = 25-26 bar; 

-SPG Chișinău-1 Ppr = 28-30 bar; 

-SC Soldănești Ppr = 23-25 bar. 

În cazul excluderii din balanța de gaze a SPG Chișinău-1, care are un consum maxim de 5,0 

milioane m3 pe zi, se asigură un debit de 13 milioane de m3 pe zi, ce poate fi realizat prin:  

-SC Orlovka în procesul funcționării a 1 unități de pompare Pbx=40-45bar, Pieș =50-53bar; 

-SC Vulcănești în procesul funcționării a 2 unități de pompare Pbx=32-34bar, Pieș=48-

50bar; 

-SMG Causeni Ppr =40-42 bar; 

-SMG Grebeniki Ppr =30-33 bar; 

-PMRG Limanskoe Ppr =25-26 bar; 

-SPG Chișinău-1 Ppr =34-36 bar; 

-SC Soldănești Ppr =31-33 bar. 

Volumul mare de rezerve de gaze în tronsoanele conductelor de gaz și branșamentelor dintre 

SMG Grebeniki și SC Vulcănești (aproximativ 14,0 milioane m3 la Pmed = 40bar  și    t=15°C) 

va asigura consumul volumelor mari de gaze fără dificultate. 

 Asigurarea funcționării sistemului de transport a gazelor în modurile menționate necesită 

implementarea următoarelor măsuri organizatorice și tehnice: 

1. Finalizarea lucrărilor de construcție pe tronsonul GM RI 305.3-316.96km. 
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2. Implementarea lucrărilor comune de către SRL «Moldovatransgaz» și partea Ukraineană 

pentru conectarea tronsoanelor de reparație a GM RI 280.086-286.788km; 293,3-296,35 km; 

305,3-316,956km. 

3. Reconstrucția părții liniare a SMG Căușeni pentru a asigura funcționarea  în regim revers 

prin GM RI-SDKRI; ATI. 

4. Interconectare tehnologică pe secțiunea sistemului de conducte de gaze RI -SDKRI  în 

zona secțiunii trecerii aeriene prin canalul Yalpug, km 287.  

5. Interconectare tehnologică pe secțiunea sistemului de conducte de  gaze RI-SDKRI, km 

313. 

- Construcția GM Ungeni-Drochia 

În situația de neprelungire a contactului pentru tranzitul de gaze către țările Balcanice, a 

devenit necesitatea de variante alternative de aprovizionare cu gaze a municipiului  Bălți, precum 

și regiunilor de Nord a Republicii Moldova. În cazul imposibilității transportului gazelor prin GM 

ACB  din partea GIS Alekseievka, unul dintre aceste variante este aprovizionarea cu gaze  regiuni 

de Nord a Republicii Moldova prin inversare de la gazoductul Iași-Ungheni.  

Ca urmare, în acest scop se prevede construcția unui nou gazoduct Ungheni-Drochia cu o lungime 

de circa 95 km. În aceste scopuri, este de asemenea planificată reconstrucția stației de comprimare 

Drochia care prevede posibilitatea lucrării cu presiuni joase. După consultările publice cu părțile 

interesate, este posibilă o ajustare a planului. 
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6.2 Investiții în rețele și capacități existente. 

 

Compartimentul "Reconstrucție și modernizare" prevede investiții în realizarea unui complex 

de lucrări pentru: 

- Reconstrucţia staţiei de transformare SC Vulcăneşti (STC 630/10/0,4кВ)  

Echipamentele existente a stației de transformatoare la SC Vulcănești sunt în exploatare peste 

40 de ani .Datorită uzurii morale și fizice echipamentele nu corespund cerințelor moderne. În 

legătură cu instalarea sistemelor noi de automatizare a agregatelor de pompare gazelor , 

sistemelor de protecție a releelor  a agregatelor de pompare gazelor , modificarea coeficienților de 

încărcare pentru echipamentele auxiliare ale SC Vulcănești și întregului complex administrativ, 

este necesară reconstrucția acestei stații de transformare, echipamentul fiind înlocuit cu un tip 

modern și avansat. 

-Inlocuirea stațiilor de predare a gazelor cu un tip nou automatizat; 

Astăzi, sistemul de control și evidența a sistemului de transport al gazelor ar trebui să devină 

atât un mijloc de asigurare a funcționării fiabile, cât și un mijloc de colectare a datelor de bază 

pentru luarea deciziilor de gestionare operațională. Datele privind funcționarea SPG și 

transmiterea informației în centrul de dispecerat sunt utilizate pentru a analiza, monitoriza și 

asigura regimul planificat de furnizare al gazelor, precum și pentru a planifica lucrările de 

reglementare și prevenire necesare ale acestei stații de predare a gazelor și a tuturor organizațiilor 

care furnizează și distribuie gaze. 

Soluția optimă este integrarea sistemului de control și evidența la SPG cu sistemul de 

management al proceselor de afaceri, ceea ce va permite a primi informații sigure în scurt timp și 

într-o formă convenabilă, pentru evidență și analiză în orice moment. Completitudinea 

informațiilor presupune monitorizarea tuturor parametrilor necesari de evidență, primirea  

mesajelor de urgență cu privire la încălcarea modurilor de operare normale. Astfel, implementarea 

cerințelor de mai sus este posibilă prin automatizarea proceselor tehnologice a SPG. 

Sunt planificate investiții în modernizarea a 16 stații de predare a gazelor pentru asigurarea 

automatizată a proceselor tehnologice la un nivel superior. 

- Majorarea debitului nodurilor de reducere a presiunii gazului pentru asigurarea 

siguranței de transport al gazelor. 
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Se planifică investiții în modernizarea SRMG Tocuz. Alimentare cu gaze a  municipiului 

Chișinău este realizată prin conducta Tocuz-Căinari-Mereni (TCM). Conducta TCM poate fi 

alimentată din 3 gazoducte magistrale: ATI, RI, ȘDKRI, ce depinde de modurile de transport într-

o anumită situație. În cazul regimului de alimentare de la MG ATI, este necesară majorarea 

capacității  regulatoarelor la SMG Căușeni, care îndeplinesc funcția de reducere a presiunii  

gazelor în conducta TCM din GM ATI . Regulatoarele existente nu oferă regimuri optime. Setul 

de măsuri este prevăzut în planul de dezvoltare pentru 2020-2029. 

- Crearea unui sistem liniar de telemetrie și telecontrol; 

Sistemul de telemetrie și telecontrol este un element principal în orice sistem automatizat, 

care îndeplinește funcții de informare și management. 

Sarcini rezolvate de sistemul de telecontrol: 

- control automatizat centralizat al procesului tehnologic de transport al gazelor din centrul 

dispecerat; 

- diagnosticarea continuă a stării de funcționare a sistemului și notificarea în scurt timp a 

personalului despre situații de urgență; 

- livrarea comenzilor de telecontrol către mecanismul de execuție;  

- asigurarea accesului securizat la date, gestionarea echipamentelor tehnologice, identificarea 

utilizatorului.  

Sunt planificate investiții în echiparea a 121 de obiecte, ale părții liniare a conductelor de 

gaze, cu un sistem de telemetrie și telecontrol. 

- Reconstrucția părții liniare a SMG Căușeni, pentru a asigura funcționarea în regim 

revers. 

Justificarea necesității investiției este prezentată mai sus (p.6.1.1)  

 Complex de măsuri prevede investiții în instalarea unităților tehnologice pentru posibilitatea 

alimentării cu gaze în regim revers la GM ATI, RI, SDKRI către SMG Căușeni. 

-Reconstrucția SC Drochia. 

SC Drochia este echipata cu cinci agregate de pompare Ts-6-6.3V / 56-1.45, puse în funcțiune 

în 1988. 
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Investițiile sunt prevazute pentru menținerea regimului de transport al gazelor pentru 

consumatorii din municipiul Chișinău si Nordului Moldovei, prin conducta de gaz ACB și 

conducta Olișcani-Chișinău prin SC Drochia în perioada toamnă-iarnă. Complexul de măsuri 

prevede investiții în instalarea compresoarelor noi pentru comprimarea gazelor și instalarea unor 

compresoare cu gaz de putere redusă. 

- Automatizarea sistemului PEC pentru a permite telemetria și telecontrol. 

În prezent, SRL Moldovatransgaz întreține 221 de stații de protecție catodică.  

Pentru a crește fiabilitatea principalelor conducte de gaze, optimizarea costurilor de 

exploatare a echipamentelor de protecție catodică, precum și identificarea zonelor potențial 

periculoase și a prevedea situații de urgență posibile, este necesară implementarea unui sistem de 

monitorizare și telemetrie a echipamentelor de protecție catodică. 

Compartimentul "Reparații capitale" prevede investiții pentru menținerea conductelor de gaze 

existente într-o stare tehnică funcțională și asigurarea fiabilității a acestora. În baza actelor de 

cercetare, evaluării stării tehnice a conductelor de gaze și a construcțiilor aferente, se 

preconizează înlocuirea unor secțiuni potențial periculoase ale secțiunii liniare a conductelor de 

gaze cu lungimea 17,2 km. 

- Gazoductul Magistral Odesa-Chișinău (sec. 153,5-166,4 km)      

- G\b Ștefan Vodă 

 De asemenea, este planificat să se transfere tronsonul GM Chișinău-Rîbnița din zona 

alunecării de teren. 

- Gazoductul Magistral Chișinau-Rîbnița, s. Buneț (zona cu alunecări de teren) 

 

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

aferente reţelelor. 

Compartimentul prevede investiții pentru: 

- Nodul de măsurare a gazelor, SM SR EN ISO 5167-1:2013, (SMG Căușeni Dn=300 

mm, SPG Nistru,Frunze,G.Galbenă,Cotiujeni Dn=100 mm) 

În conformitate cu cerințele Legii Republicii Moldova nr. 647-XIII „Cu privire la metrologie” 

Capitolul 3, articolul 9, p.1, mijloacele de masurare trebuie sa corespundă cerințelor prezentei 
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legi, altor acte normative adoptate în temeiul ei și cerințelor documentelor normative si de 

exploatare a caror acțiune se extinde asupra lor. De asemenea, în conformitate cu Hotărârea 

Agenţiei Naţionale pentru Reglementare în Energetică Nr. 385 din 12.08.2010„ referitor la 

aprobarea Regulamentului cu privire la modul de măsurare a gazelor naturale în scopuri 

comerciale” capitolul II, secțiunea I, p. 30, punctele de măsurare comercială a gazelor naturale 

trebuie să fie proiectate, construite, exploatate şi întreţinute în conformitate cu normele şi 

reglementările tehnice în domeniu, cu instrucţiunile producătorilor de mijloace şi echipamente de 

măsurare şi vor îndeplini condiţiile minime de performanţă privind predarea-preluarea gazelor 

naturale, stipulate în contractul de furnizare a gazelor naturale. În acest sens, este necesar de 

reconstrucție a unităților de contorizare a gazelor conform normelor  GOST 8.586 (ISO 5167).  

 Pentru măsurarea indicatorilor cantitativi de gaz, partenerii recunosc  dispozitivele de 

constrângere în care se creează o cădere de presiune (diferența de presiune înainte și după ce 

debitul este redus) atunci când substanța măsurată curge prin ele.  

- Cazan de încălzire (SP Drochia 49kW, SP Drochia 36kW, SPG 

Răciula,Săiți,Otaci,Rezina,Dondușeni,Edineț 24kW)  

Sistemele de încălzire a cladirilor operatorului la SPG și încaperelor de producere la SP 

Drochia au fost instalate în perioada anilor 2001-2004. La instalarea acestor sisteme, au fost 

utilizate cazane de tip vechi, durata de exploatare conform pașaportului fiind de 10 ani, care 

funcționează ineficient. Datorită uzurii sporite, cazanele  necesită înlocuire.  

- Baterie reîncărcabilă a puterii de rezervă SC Drochia 

Bateriile de rezervă pentru alimentarea de urgență a stației de pompare Drochia de tip OPzS-

350L sunt utilizate pentru alimentarea echipamentelor de automatizare, agregate de pompare, 

robinetelor liniare nr. 558 și 560. Bateriile au fost puse în funcțiune în 2009. Datorită duratei de 

utilizare expirată (7 ani) ale acestor baterii, capacitatea reziduală nu corespunde parametrilor 

tehnici necesari, ceea ce face imposibilă continuarea funcționării echipamentului conectat în 

regim de urgență. 
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7. REZULTATELE EXPECTATE DE LA REALIZAREA PLANULUI 

 
Ca urmare a implementării Planului de dezvoltare a rețelelor de transport al gazelor naturale 

ale operatorului SRL "Moldovatransgaz", se presupune de a asigura un nivel ridicat de fiabilitate 

și siguranță a proceselor de producție prin: 

- asigurarea funcționării sistemului de transport a gazelor în regim revers; 

- construcția GM Ungheni-Drochia pentru asigurarea variantelor alternative de aprovizionare 

cu gaze a municipiului  Bălți, precum și regiunilor de Nord a Republicii Moldova ; 

- reconstrucția și modernizarea a 16 unități SPG; 

- reconstrucția și modernizarea  punctului de măsurare a consumului de gaze naturale 

(PMCG) Tocuz; 

- înlocuirea a 17,2 km de secțiuni de conducte de gaz potențial periculoase; 

- asigurarea cu mijloace de telemetrie pentru 121 robinete de linie și de protecție; 

- investiții în echipamente de măsurare, aparate de control şi diagnostică. 

Efectul economic, expectat de la realizarea Planului de dezvoltare SRL «Moldovatransgaz» 

pe perioada 2020-2029 poate fi calculat prin exemplul datelor statistice timp de 1 an: 

7.1 Reducerea cheltuielilor pentru întreţinerea gazoductelor magistrale şi obiectelor aferente 

lor cu 1 318,7 mii lei (gestionarea de la distanţa a robinetelor, descifrarea parametrilor SPC, 

primirea parametrilor gazelor în timp real în orice punct al sistemului de transport, reducerea 

numărului de vizite ale echipelor mobile, care deservesc conductele).  

№ 
Articole de 

cheltuieli 

Total 

pe an 

Cantitatea de redu- 

cere a cheltuielilor 

  Mii lei 

1. 
Salariile lucrătorilor serviciilor pentru întreținerea 

conductelor de gaze 
  

1.1. SEL ( serviciul de exploatare lineară) 592,2 177,7 

1.2. SPG (serviciul de distribuire a gazelor) 635,7 190,7 

1.3. SPC (serviciul protecţie catodică) 653,2 196,0 

1.4. SCT (serviciul de comunicare tehnologică) 867,5 260,2 

1.5. STA (serviciul de transport auto) 308,0 92,4 

 Total: 3056,6 917,0 

2. Alocările pentru asigurări medicale şi sociale 840,6 252,2 

3. Cheltuieli de transport (costul combustibilului, uzura, etc.) 498,4 149,5 

3.1. Kilometrajul total de transport folosit de servicii 185294  

3.2. Cheltuieli de transport la 1 km(lei) 2,69  

4. Total cheltuieli 4395,6 1318,7 
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7.2. Reducerea costurilor serviciilor operatorilor terți pentru transferul de informații către 

centrul de dispecerat cu sisteme de alarma şi supraveghere video circa 800 mii lei (795 lei\lună х 

86 indicătoare liniare Orange). 

7.3. De asemenea, se preconizează reducerea consumului de gaze pentru necesitățile 

tehnologice şi în situații de urgență (gestionarea operativă a robinetelor în zona de urgență, 

reducerea costurilor de porniri și opriri tehnologice a unităților de pompare a gazelor etc.) circa           

12933 mii lei = 3,00 mln.м3 х 4311 lei/1000 м3 , unde: 

250 mii.м3 х 12=3000 mii. м3 (sau 3,00 mln.м3) –volumul de redecere a dezechilibrului anual a 

gazelor datorită parametrilor mai precise de gaze, atunci când se calculează rezerva de gaze în 

conductă. Referință: în calcul volumelor de gaze în gazoducte magistrale şi branşamente când 

presiunea este modificată la 0,5kgf / cm2 şi temperatura este modoficatăc u 1 grad Celsius eroarea 

de măsurare a volumului de gaze este de 250 mii m3 pe lună. 

Reducerea totală estimată a costurilor p. 7.1-7.3 constituie 15051,7 mii lei pe an. 
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Anexa 1

2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029

Cantitatea Can-
tea

Can-
tea

Can-
tea

Can-
tea

Can-
tea

Can-
tea

Can-
tea

Can-
tea

Can-
tea

Can-
tea

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

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

1 Alimentarea cu energie electrică (SPC g/b Chiștelnița, kм3, SPC GM Odesa-Chișinău, kм 146, SPG 
Cahul) un. 3 3

2 Interconectare tehnologică pe secțiunea sistemului de conducte de gaze RI-SDKRI  în zona secțiunii 
trecerii aeriene prin canalul Yalpug, km 287 un. 1 1

3 Interconectare tehnologică pe secțiunea sistemului de conducte de gaze RI-SDKRI , km 313 un. 1 1
4 Construcția GM Ungheni-Drochia km. 95 30 30 35
B Investiţii în rețele și capacități de producere existente
1 Reconstrucţia staţiei de transformare SC Vulcăneşti (STC 630/10/0,4кВ) un. 1 1
2 Reconstrucție și modernizare SMPG (înlocuire pe un nou tip automatizat) un. 16 1 1 2 2 2 2 2 2 2
3 Reconstrucție și modernizare al PMCG Tocuz un. 1 0.3 0.3 0.4
4 Automatizarea a PL GM, instalarea sistemelor de telemecanica și telemetria lineară un. 121 14 16 16 15 15 15 15 15
5 Reconstrucția părții liniare a SMG Căușeni pentru a asigura funcționarea în regim revers un. 1 1

6 SC Drochia (unitate de pompare a gazelor pentru posibilitatea lucrării in regim revers la capacitate 
redusă) un. 1 0.5 0.5

7 Sistem de protectie electrochimica (automatizare cu posibilitatea de telemetrie și telemehanica) km. 524 42 68 69 69 69 69 69 69
8 Gazoductul Magistral Odesa-Chișinău (sec. 153,5-166,4 km)         km. 12.9 7.0 5.9
9 G\b Ștefan Vodă km. 3.8 3.8

10 Gazoductul Magistral Chișinau-Rîbnița, s. Buneț (zona cu alunecări de teren) km. 0.5 0.17 0.33
D Investiții în echipamente de măsurare, aparate de control şi diagnostică

1 Nodul de măsurare a gazelor, SM SR EN ISO 5167-1:2013, (SMG Căușeni Dn=300 mm, SPG 
Nistru,Frunze,G.Galbenă,Cotiujeni Dn=100 mm) un. 7 7

2 Cazan de încălzire (SP Drochia 49kW, SP Drochia 36kW, SPG Răciula, Săiți, Otaci, Rezina, 
Dondușeni, Edineț 24kW) un. 8 8

3 Baterie reîncărcabilă a puterii de rezervă SC Drochia comp. 1 1
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Nr. 
d/o Denumirea categoriilor de investiții și a proiectelor investiționale

unități 
de 

măsură

Total pentru 
anii 2020 - 

2029                       

inclusiv pe ani:
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