
Denumirea             

filialei/Raion

ul

Localitatea Perioada  Denumirea lucrărilor planificate

Numărul 

locurilor 

de consum 

afectate                             

1 2 3 4 5

s. Cosnita aprilie Racordarea (conectarea) conductei de gaze de PM,( PRG 21-26 ;PRG 71-123) 735

s. Pirita aprilie Verificarea la etanseitate a conductelor de gaze PRG nr.28,29 42

s. Cosnita aprilie Lucrari de modernizare a PRG nr. 19 17

s. Dorotcaia aprilie Modificarea instalațiilor de utilizare PRG nr. 24 18

s. Cosnita mai Verificarea la etanseitate a conductelor de gaze PRG nr.59 32

s. Pirita mai Verificarea la etanseitate a conductelor de gaze PRG nr.22,27,35 89

s. Molovata mai Verificarea la etanseitate a conductelor de gaze PRG nr.18,19,20,21 28

s. Oxentea mai Verificarea la etanseitate a conductelor de gaze PRG nr.1 19

s. Ustia mai Verificarea la etanseitate a conductelor de gaze PRG nr.2 61

s. Holercani mai Verificarea la etanseitate a conductelor de gaze PRG nr.1,13 39

s. Cosnita mai Lucrari de modernizare a PRG nr. 95 6

s. Cosnita iunie Verificarea la etanseitate a conductelor de gaze PRG nr.38 4

s. Pirita iunie Verificarea la etanseitate a conductelor de gaze PRG nr.2,3,4 Poiana 107

s. Dorotcaia iunie Verificarea la etanseitate a conductelor de gaze PRG nr.1,10,14 64

s. Molovata iunie Verificarea la etanseitate a conductelor de gaze PRG nr.22,23 32

s. Holercani iunie Verificarea la etanseitate a conductelor de gaze PRG nr.14 15

s. Molovata iunie Verificarea la etanseitate PRG NR.2,10,17 31

s. Holercani iunie Verificarea la etanseitate PRG NR.3,16 59

s. Coșnița iunie Verificarea la etanseitate PRG NR.8,10,18,76,23 111

s. Ustia iunie Înlocuirea vanelor în PRG NR.1 137

s. Coșnița iunie Lucrari de modernizare a PRG nr. 97 9

s. Dorotcaia iunie Lucrări de modernizare PRG nr. 20 69

s. Cosnita iulie Verificarea la etanseitate a conductelor de gaze PRG nr. 124 12

s. Pîrîta iulie Verificarea la etanseitate a conductelor de gaze PRG nr.31,24,34,25 92

s. Dorotcaia iulie Verificarea la etanseitate a conductelor de gaze PRG nr.27,29 36

s. Molovata iulie Verificarea la etanseitate a conductelor de gaze PRG nr.25,26,27 20

s. Oxentea iulie Verificarea la etanseitate a conductelor de gaze PRG nr.3 2

s. Coșnița iulie Verificarea la etanseitate a PRG NR.85,93,79,57 79

s. Oxentea iulie Verificarea la etanseitate a PRG NR.6,16,5 75

s. Ustia iulie Verificarea la etanseitate a PRG NR.29 23

s. Marcăuți iulie Verificarea la etanseitate a PRG NR.7 9

s. Pohrebea iulie Verificarea la etanseitate a PRG NR.4 22

s. Dorotcaia iulie Înlocuirea vanei supraterană de PM PRG nr. 25a,25,26 114

s. Cosnita august Verificarea la etanseitate a conductelor de gaze PRG nr.20 16

s. Pîrîta august Verificarea la etanseitate a conductelor de gaze PRG nr.16,10,23,26 103

s. Dorotcaia august Verificarea la etanseitate a conductelor de gaze PRG nr.12,31A 24

s. Cosnita august Verificarea la etanseitate a conductelor de gaze interioare PRG nr.1 casa nr.1,2 32

s. Holercani august Verificarea la etanseitate a conductelor de gaze PRG nr.24,27,28,31 25

s. Molovata august Verificarea la etanseitate a conductelor de gaze PRG nr.28,29,30,31,32 38

s. Oxentea august Verificarea la etanseitate a conductelor de gaze PRG nr.4 3

s. Pohrebea septembrie Verificarea la etanseitate a conductelor de gaze PRG nr.9 31

s. Pîrîta septembrie Verificarea la etanseitate a conductelor de gaze PRG nr.30 14

s. Molovata septembrie Verificarea la etanseitate a conductelor de gaze PRG nr.33,39,41,67 18

or. Ialoveni SE nr.2 februarie
Lucrări de racordare a conductei nou construită la cea în funcțiune PRG-2 or. Ialoveni str. 

Al. cel Bun 28
600

or. Ialoveni SE nr.2 aprilie Lucrări de racordare a conductei nou construită la cea în funcțiune 100

SE Țipala, s.Horăști mai Verificarea la etanțietate a gazoductolui subteran de p/m 8.820 km (de la SRG Horești) 709

or.Ialoveni SE Nr.2 mai Modernizarea SRG – 3,  str. Alexandru cel Bun, 5, 5/1,5/2, 5A 300

or.Ialoveni, str.Basarabia mai Schimbarea vanei  D=32 179

or.Ialoveni, SE 1 mai Verificarea la etanseitate la  PRG 3S,4S,5S 73

or.Ialoveni SE 1 mai Verificarea la etanseitate  la  PRG 6S, 7S, 8S 79

or.Ialoveni SE 1 mai Verificarea la etanseitate la  PRG 9S, 10S, 11S 68

or.Ialoveni SE 1 mai Verificarea la etanseitate la  PRG 12S, 13S, 14S 67

or.Ialoveni SE 1 mai Verificarea la etanseitate la   PRG 15S, 16S, 78

or.Ialoveni, SE 2 mai Verificarea la etanseitate la  PRG 7,9,10 104

SE Rezeni , Cigîrleni mai Verificarea la etanseitate la  PRG 11,12 36

SE Rezeni , Cigîrleni mai Lucrări de racordare a conductei nou construită la cea în funcțiune 100

or.Ialoveni SE nr.2 iunie Verificarea gazoductelor supraterane de presiune joasă la etanșeitate de la PRG -2 240

or.Ialoveni SE nr.2 iunie Verificarea la etanșeitate a gazoductelor interioare de presiune joasă 350

or.Ialoveni, SE nr.1 iunie Verificarea la etanseitate la  PRG 30S, 2P 103

or.Ialoveni, SE nr.2 iunie Verificarea la etanseitate  la  PRG 16,17,29 89
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or.Ialoveni SE nr.2 iunie Modernizarea PRG -2,  str. Alexandru cel Bun,28 600

SE Țipala, s.Zîmbreni iunie Înlocuirea filtrului  cu D=50 la PRG Nr 2 22

SE Țipala, s.Zîmbreni iunie Lucrări de racordare a conductei nou construită la cea în funcțiune 100

or.Ialoveni, SE nr.1 iunie Verificarea la etanseitate la  PRG 4P, 5P 56

or.Ialoveni, SE nr.1 iunie Verificarea la etanseitate  la  PRG 6P, 7P 63

or.Ialoveni SE nr.1 iunie Modernizarea PRG -8A,  str. Boris Glavan 350

or.Ialoveni, SE nr.2 iulie Verificarea la etanseitate  la  PRG 30,43,47 103

or. Ialoveni, str. Frunze iulie Montarea venei la suprafața solului cu D=100 la SRG -1 1100

SE Țipala, s. Puhoi iulie
Verificare la etanșietate a gazodutului de presiune medie PE, 2,5 km  (Vana Ganța) pînă la 

PRG 3A
203

SE Țipala, s. Puhoi iulie Verificarea la etanșietate a gazoductului p/j cu lungimea 4,531 km PRG - 20 280

SE Țipala,s.Zîmbreni iulie Înlocuirea vanei D=50 presiune medie, PRG, 21,12,19,18,17, 1 350

SE Rezeni , Cigîrleni iulie Verificarea la etanseitate  la  PRG 32, 46 37

SE Țipala, s.Zîmbreni iulie Lucrări de racordare a conductei nou construită la cea în funcțiune 100

or.Ialoveni, SE 1 august Verificarea la etanseitate  la  PRG 9P,10P 46

or.Ialoveni SE 2 august Modernizarea PRG 16,  str. Moldova 950

Verificarea la etanșeitate a gazoductului presiune medie PE spre PRG-27, 37, 41, 42 -0,940 

km 

Presiune joasă PRG 41- 0.419,  PRG  42-0.514 km

SE, Costești, s.Costești august Verificarea la etanseitate la   PRG 15B, 32 14

SE Țipala, s. Țipala august Reparația unei porțiuni de conductă de presiunea joasă PRG-16 38

SE Țipala, s. Țipala august Lucrări de racordare a conductei nou construită la cea în funcțiune 100

or.Ialoveni, SE 1 septembrie Verificare la etanseitate  la  PRG 14P,15P 46

or.Ialoveni, SE 1 septembrie Lucrări de racordare a conductei nou construită la cea în funcțiune 100

SE Țipala, s.Țipala septembrie Verificarea la etanseitate la     PRG 14,17 31

SE Țipala, s.Țipala octombrie Verificarea la etanseitate  la     PRG 17A,23,24 56

SE Țipala, s.Țipala octombrie Lucrări de racordare a conductei nou montată la cea în funcțiune 100

or. Anenii Noi martie Instalarea nodului de evidență gaze la scara blocului cu multe nivele 24

s. Trioța Nouă mai Înlocuirea armăturii de închidere pe gazoductul suprateran 154

s. Mirnoe mai Înlocuirea armăturii de închidere pe gazoductul suprateran 42

s. Bulboaca mai Înlocuirea armăturii de închidere la PRG 49

s. Bulboaca mai Înlocuirea armăturii de închidere la PRG 27

s. Floreni mai Verificarea la etanșeitate a gazoductelor exterioare 340

s. Balțata mai Modernizarea PRG 325

s. Balțata mai Modernizarea PRG 6

s. Sagaidac mai Modernizarea PRG 45

s. Sagaidac mai Modernizarea PRG 53

s. Mereni mai Verificarea la etanșeitate a gazoductelor exterioare 144

or. Anenii Noi mai Verificarea la etanșeitate a conductelor de gaze  interioare la casele cu multe nivele 40

or. Anenii Noi mai Verificarea la etanșeitate a conductelor de gaze  interioare la casele cu multe nivele 24

or. Anenii Noi mai Verificarea la etanșeitate a conductelor de gaze  interioare la casele cu multe nivele 60

or. Anenii Noi mai Verificarea la etanșeitate a conductelor de gaze  interioare la casele cu multe nivele 40

or. Anenii Noi mai Verificarea la etanșeitate a conductelor de gaze  interioare la casele cu multe nivele 60

s. Mereni iunie Modernizarea PRG 78

s. Mereni iunie Modernizarea PRG 35

s. Mereni iunie Modernizarea PRG 6

s. Roșcana iunie Verificarea la etanșeitate a gazodelor exterioare 821

s. Calfa iunie Verificarea la etanșeitate a gazodelor exterioare 318

s. Maximovca iunie Verificarea la etanșeitate a conductelor de gaze  interioare la casele cu multe nivele 24

s. Maximovca iunie Verificarea la etanșeitate a conductelor de gaze  interioare la casele cu multe nivele 12

s. Maximovca iunie Verificarea la etanșeitate a conductelor de gaze  interioare la casele cu multe nivele 12

s. Maximovca iunie Verificarea la etanșeitate a conductelor de gaze  interioare la casele cu multe nivele 12

s. Maximovca iunie Verificarea la etanșeitate a conductelor de gaze  interioare la casele cu multe nivele 36

s. Maximovca iunie Verificarea la etanșeitate a conductelor de gaze  interioare la casele cu multe nivele 36

s. Telița iulie Verificarea la etanșeitate a conductelor de gaze exterioare subterane 311

s. Roșcana iulie Verificarea la etanșeitate a conductelor de gaze  interioare la casele cu multe nivele 12

s. Roșcana iulie Verificarea la etanșeitate a conductelor de gaze  interioare la casele cu multe nivele 12

s. Roșcana iulie Verificarea la etanșeitate a conductelor de gaze  interioare la casele cu multe nivele 12

s. Roșcana iulie Verificarea la etanșeitate a conductelor de gaze  interioare la casele cu multe nivele 12

s. Chetrosu iulie Verificarea la etanșeitate a conductelor de gaze  interioare la casele cu multe nivele 36

s. Merenii Noi august Verificarea la etanșeitate a conductelor de gaze exterioare 178

s. Țînțăreni august Verificarea la etanșeitate a conductelor de gaze exterioare 140

s. Speia august Verificarea la etanșeitate a conductelor de gaze  interioare la casele cu multe nivele 36

s. Speia august Verificarea la etanșeitate a conductelor de gaze  interioare la casele cu multe nivele 36

s. Bulboaca august Verificarea la etanșeitate a conductelor de gaze  interioare la casele cu multe nivele 48

s. Bulboaca august Verificarea la etanșeitate a conductelor de gaze  interioare la casele cu multe nivele 48

s. Speia august Înlocuirea armăturii de închidere la PRG 24
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s. Dolinnoe august Modernizarea PRG 49

s. Dolinnoe august Modernizarea PRG 8

s. Dolinnoe august Modernizarea PRG 3

s. Dolinnoe august Modernizarea PRG 8

s. Dolinnoe august Modernizarea PRG 9

s. Dolinnoe septembrie Modernizarea PRG 11

s. Dolinnoe septembrie Modernizarea PRG 18

s. Dolinnoe septembrie Modernizarea PRG 19

s. Dolinnoe septembrie Modernizarea PRG 28

s. Pașcani iunie

Verificarea la etanșeitate a conductelor de gaze de presiune medie cu vârsta mai mare de 15 

ani 291

s. Măgdăcești iunie

Verificarea la etanșeitate a conductelor de gaze de presiune joasă cu vârsta mai mare de 15 

ani 1490

or. Criuleni iunie Verificarea la etanșeitate a conductelor de gaze  interioare din blocurile locative 60

s. Cruglic septembrie Modernizare PRG nr.1 162

s. Cruglic septembrie Modernizare PRG nr.9 44

s. Pădureanca aprilie Lucrări de racordare a conductei nou construită la cea în funcțiune 129

s.Sireţ mai Verificarea la etanseitate la PRG 379

s.Pănăşeşti iunie Verificarea la etanseitate la PRG 153

or.Bucovăţ iunie Verificarea la etanseitate la PRG 86

m.Străşeni iunie Verificarea la etanseitate la PRG 22

m.Straseni august Înlocuirea  vanelor cu sartar la PRG(8buc) 635

s.Cojuşna august Înlocuirea vanelor cu sartar la PRG(3buc) 128

m.Straseni septembrie Înlocuirea vanelor cu sartar la PRG(14buc) 635

m.Străşeni septembrie Modernizarea PRG №2 str.1Mai 2 421

m.Străşeni iunie Verificarea la etanşeitate a coloanelor interioare în casele Car.locativ 1 şi 2 330

m.Străşeni septembrie Verificarea la etanşeitate a conductelor de gaze supraterane de la PRG-1/3,2/3,3/3,30/3 421
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