
Nr. 

d/o
Denumirea categoriilor de investiții și a proiectelor investiționale

un. de 

măsură

Canti- 

tate
1 2 3 4

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

1 Alimentarea cu energie electrică a staţiei de protecţie catodică (SPC) SDG g/b Chiștelnița, kм 3 un. 1

2 Alimentarea cu energie electrică a staţiei de protecţie catodică (SPC) GM Odesa-Chișinău, kм 146 un. 1

3 Alimentarea cu energie electrică a staţiei de predare gaze (SPG) Cahul un. 1

B Investiţii în rețele și capacități de producere existente

1 Reconstrucţia staţiei de transformare SC Vulcăneşti (STC 630/10/0,4кВ) un. 1

2 Reconstrucția părții liniare a SMG Căușeni pentru a asigura funcționarea în regim revers un. 1

3
Automatizarea părții liniare a MG și branșamentelor spre SDG, instalarea sistemelor de telemetrie și telemecanică 

(etapa 1)
un. 72

4 Reparația capitală GM Odesa-Chișinău, (km 153,5-166,4) km. 6

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

1 Vehicul cu bord și cabină dublă cu macara manipulator, Q = 1,8 t un. 1

2 Automobil 4x4, 7 locuri un. 3

3 Autotrailer cu cadru redus, Q=60 tn un. 1

4 Automobil 4x4, 5 locuri un. 3

5 Automacaraua Q = 25 tn un. 1

6 Excavator 0,9 m3 un. 1

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

1 Defectoscop ultrasonor buc. 1

2 Aparat Roentgen de impulsuri t <= 30mm       buc. 1

3 Detector de concentrare a zonelor de stres metalic buc. 1

4 Defectoscop cu curent turbionar buc. 1

5 Defectoscop cu schînteie electrică buc. 1

6 Detector deteriorării stratului de izolație a comunicațiilor subterane buc. 1

7 Calibrator de tensiune și curent (generator de 4-20 mA) buc. 1

8 Localizator cu 2 benzi buc. 1

9 Dispozitiv pentru prelevarea de probe de gaze buc. 3

10 Distilator de apă 25 dm3 /oră buc. 1

11 Nodul de măsurare a gazelor D 300 mm (SM SR EN ISO 5167-1:2013)    buc. 3

12 Nodul de măsurare a gazelor D 100 mm (SM SR EN ISO 5167-1:2013)         buc. 4

13 Cazan de încălzire 49kW buc. 1

14 Cazan de încălzire 36kW buc. 1

15 Cazan de încălzire 24kW buc. 6

16 Pompa submersibilă Q = 45m³/h buc. 1

17 Generatoare pentru alimentarea electrică autonomă a SDG 10 кV-А сu АVR buc. 5

18 Compresor cu piston buc. 1

19 Compresor diesel 10x10 buc. 1

20 Baterie reîncărcabilă a puterii de rezervă SC Drochia (1 complect - 116 buc.) buc. 1

21 Analizor de gaz (complet cu senzori) buc. 1

22 Complex "Floutek-TM" (SMG Căușeni-8 buc., PMRG Tokuz-3 buc) buc. 11

E Investiţii în clădiri şi construcţii, inclusiv aferente reţelelor

1 Stație de aerisire pentru tratarea apelor uzate 12 m3 / zi la SC Vulcănești (proiectarea) proiect 1

2 Stație de aerisire pentru tratarea apelor uzate 12 m3 / zi la SC Drochia (proiectarea) proiect 1

F Investiţii în tehnica de calcul, tele comunicaţii

1 Laptop buc. 6

G Investiţii în imobilizări necorporale

1 Moderenizarea programului "1C.Contabilitate" un. 1

2 Brand book-ul întreprinderii (logotip) un. 1

H Alte investiții legate de acticitatea licențiată

Planul de investiţii al SRL ”Moldovatransgaz” pentru anul 2020, aprobat de ANRE



+,*l,i f ';,;",.\,'ti:

{;iiiazO ,:", ii..'fii
Republica Moldova

Agenlia lrlalionali pentru Reglementare in Energeticfi

ANRE

CONSILIUL DE ADMINIST TIE

din 11 sePtembrie 2020

mun. Chiqin[u

privind modificarea gi completarea l{otir6rii Consiliului de adrninistra{ie

al .A,NRE nr. 495/2019 din 20.12,20'i,9,,Cu privire la aprobarea Planului de investilii

al S.R.L.,,Moldovatransgaz" pentru anul 2020"

in temeiul pct. 37 - 40 din Regulamentul privind planificarea, aprobarea qi efectuarea

investifiilor, aprobat prin Hotdrdrea Consitiului de administra{ie al ANRE m. 28312016 din

15.11.201 6 (Monitorul Oficial, 2017, nr. 9-18/45), in urma examindrii solicitdrii S'R.L.

,,Moldovattansgaz", privind modificarea Planului de investilii pentru anul 2020, Consiliul de

administralie al Agen{iei Na}ionale pentru Reglementare in Energeticd,

HOrA - 
$rE:

l. La pct. I din Hot[rarea Consiliului de administralie al ANRE nr. 49512019 din 20,12'2019

sintagma ,16773517 mii lei" se substituie cu sintagma ,,66313,5 mii lei".

2. Anexa la Hot6rdrea Consiliului de administralie al ANRE ff. 49512019 din 20'12'2019 se

expune in redaclie noud conform Anexei la prezenta Hotirare.

3. Departamentul gaze naturale qi energie termic[ va aduce la cunoqtinld titularului de licenla

S . R. L.,, Mo I dovatrans g az" pr ezenla Hot lrAre.

4. prezentaHot6r6re poate fi contestatdla autoritatea emitentd in termen de 30 de zile.

Octavian CALMiC
Director

$tefan CREANGA
Director

Violina $PAC
Director



Structura Planului modificat de investifii al SRL ,,Moldovatransgaz" pentru anul 2020

lei, {trrtr TVA

Catcgoria
dc invcstifii llenu mirea categoriei de investifii

Valoa rea investif iilor
aprobatc

T'OTAL. din care: 66313,5

in refele de gtze natural€ 54989,5

InvestiJii in construc[ii de noi relele gi noi capacitAfi de producere 1439,7

B lnvestifii in refele Ei capacitdgi de producere existente 51950,3

C Investilii in transpoft, magir'li, mecanisme, utilaje mecanice 7930,0

nU
lnvestitii in echiparnente de rnEsurare, aparate de control gi diagnostici 3961,0

inclusiv aferente relelel or

E
Investilii in clSdiri gi constmclii 127,2

inclusiv aferente re{e1e1or 00

F
f lnvestitii ?n tehnica de calcul, tele-comunicaJii 85,0

G lnvesti{ii irr imobilizdri necorporale 820,3

H Alte investifii legate de activitatea licenliatd 00


