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Dепчmirеа categoriei de investi{ii
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TOTAL, din саrе: 6,191,7

in rе{еlе de gaze паtчrаlе 4768,6

л lnvesti{ii itr constt"uc{ii de noi rgtеlе ýi noi capacitati de рrоduсеrо 3907,5

в Investitii in re{ele gi capaciti[i de producere existente 861,1

с Irrvestilii in transport, maýini, mecanisme, utilaje mecanice 575,0

D
Investitii iп ecltipanretlte de mбsuгаrе, арагаtе de сопtrоI gi diagnosticй 293,8

inclusiv аfеrепtе геlеIеlоr 0,0

Е
lnvesli{ii iп сlёdiгi 9i construc[ii 2з8,,t

inclusiv aferente rеtеlеlоr 0,0

F Investitii iп tehnica de calcul. tele-comunica{ii 273,7

G Investi{ii ill imobilizбгi песоrроrаlе 0,0

1-1 Alte investitii legate de activitatea licentiattr 42,5



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 s. Măcărești, r-ul Ungheni km. 1.723

2 Gazificarea s. Agronomovca, r-ul Ungheni km. 2.318

3 Gazificarea s. Șicoveț, r-ul Ungheni km. 2.016

4 Gazificarea s. Frăsinești, r-ul Ungheni km. 2.024

5 Gazificarea s. Petrești, r-ul Ungheni km. 3.230

6 Gazificarea s. Dereneu, r-ul Călăraș km. 0.982

B Investiţii în rețele și capacități de producere existente

1 Gazoduct de presiune medie subteran str. Alexandru cel Bun (inelare) km. 0.278

2
Instalarea robinetelor din polietilenă pe gazoductul de presiune medie str. Marii adunări 

Naționale- str. Tigelești or. Nisporeni
buc. 2

3 Reconstrucția PRG cu РДНК - 50  buc. 5

4 Modernizarea PRG (telemetrie) buc. 3

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

1 Automobil specializat un. 1

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

aferente reţelelor

1 Detector de gaze buc. 7

E Investiţii în clădiri şi construcţii, inclusiv aferente reţelelor

1 Blocul Administrativ fil. Nisporeni-gaz. Îngrădirea teritoriului aferent clădirii un. 1

F Investiţii în tehnica de calcul, tele comunicaţii

1 UMF buc. 4

2 Compiuter buc. 6

3 Notebook buc. 1

4 Utilaj de rețea Cisco Firepower 1010 buc. 4

H Alte investiţii legate de activitatea licenţiată 

1 Condiționer buc. 3
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