
Denumirea             

filialei/Raionul
Localitatea Perioada  Denumirea lucrărilor planificate

Numărul 

locurilor 

de consum 

afectate                             

1 2 3 4 5

s. Doroțcaia aprilie Verificarea la etanseitate a conductelor de gaze PRG nr.3,4 66

s. Coșnița aprilie Verificarea la etanseitate a conductelor de gaze PRG nr.9,10,12,15 49

s. Coșnița aprilie Lucrări de modernizare PRG nr. 23 22

s. Holercani aprilie Înlocuirea robinetelor cu flanșă, bilă PRG NR.1,2,4,5 91

s. Doroțcaia mai Verificarea la etanseitate a conductelor de gaze PRG nr.7a,8,15,20 109

s. Coșnița mai Verificarea la etanseitate a conductelor de gaze PRG nr.20,60,64,73 74

s. Coșnița mai Lucrări de modernizare PRG nr. 85 22

s. Coșnița mai Înlocuirea robinetelor cu flanșă, bilă PRG NR.30,32,35,82,87 79

s. Holercani mai Înlocuirea robinetelor cu flanșă, bilă PRG NR.8,9,11,12 94

s. Pîrîta mai Verificarea la etanseitate a conductelor de gaze PRG nr.5 Flora, 3 32

s. Marcăuți mai Verificarea la etanseitate a conductelor de gaze PRG nr.9,1,2,14 38

s. Holercani iunie Verificarea la etanseitate a conductelor de gaze PRG nr.18 7

s. Doroțcaia iunie Verificarea la etanseitate a conductelor de gaze PRG nr.12,21,23,25a 86

s. Coșnița iunie Verificarea la etanseitate a conductelor de gaze PRG nr.74,75,76,78 113

s. Coșnița iunie Lucrări de modernizare PRG nr. 99 16

s. Coșnița iunie Înlocuirea robinetelor cu flanșă, bilă PRG NR.89,90,100,102 39

s. Holercani iunie Înlocuirea robinetelor cu flanșă, bilă PRG NR.18a 3

s. Oxentea iunie Înlocuirea parțial a conductei, armăturii pe liniile de rezervă PRG NR.14 15

s. Coșnița iunie Înlocuirea parțial a conductei, armăturii pe liniile de rezervă  PRG NR.29 25

s. Pohrebea iunie Înlocuirea parțial a conductei, armăturii pe liniile de rezervă PRG NR.8 31

s. Pîrîta iunie Înlocuirea parțial a conductei, armăturii pe liniile de rezervă PRG NR.32 31

s. Holercani iunie Înlocuirea parțial a conductei, armăturii pe liniile de rezervă PRG NR.17 9

s. Ustia iunie Înlocuirea parțial a conductei, armăturii pe liniile de rezervă PRG NR.15,25 40

s. Pîrîta iunie Verificarea la etanseitate a conductelor de gaze PRG nr.42,45 38

s. Pohrebea iulie Înlocuirea robinetelor cu flanșă, bilă PRG NR.1,5,6,7 87

s. Holercani iulie Înlocuirea robinetelor cu flanșă, bilă PRG NR.19,21,22 49

s. Oxentea iulie Verificarea la etanseitate a conductelor de gaze PRG nr.29,30,31,6 74

s. Coșnița iulie Verificarea la etanseitate a conductelor de gaze PRG nr.79,83,86 95

s. Doroțcaia iulie Verificarea la etanseitate a conductelor de gaze PRG nr.25,30,1 58

s. Pîrîta iulie Verificarea la etanseitate a conductelor de gaze PRG nr.1Irigator, 6 Flora 65

s. Coșnița august Verificarea la etanseitate a conductelor de gaze PRG nr.8,45,55,3,56,57 106

s. Pîrîta august Verificarea la etanseitate a conductelor de gaze PRG nr.1G,8 27

s. Pîrîta august Înlocuirea robinetelor cu flanșă, bilă PRG NR.1,6A,7,14,15 102

s. Molovata august Verificarea la etanseitate a conductelor de gaze PRG nr.40,56,58,63,66,68 47

s. Ustia septembrie Verificarea la etanseitate a conductelor de gaze PRG nr.1,2,4,7,12,14 283

s. Coșnița septembrie Verificarea la etanseitate a conductelor de gaze PRG nr.59,69,84,88,92 83

s. Pîrîta septembrie Verificarea la etanseitate a conductelor de gaze PRG nr.56 1

s. Mileștii Mici aprilie Verificarea la etanseitate a conductelor de gaze de P/M; P/J; PRG nr.27;37 115

s.Suruceni-Dănceni aprilie Verificarea la etanseitate a conductelor de gaze P/M; P/J; PRG nr.1-31; 190

s.Zîmbreni mai Verificarea la etanseitate a conductelor de gaze P/J; PRG nr.1-30; 625

or.Ialoveni mai Lucrări de modernizare a PRG nr. 9A 130

or.Ialoveni mai Lucrări de modernizare a PRG nr. 10A 131

or.Ialoveni mai Lucrări de modernizare a PRG nr. 15 sect.Moldova 60

s.Zîmbreni mai Verificarea la etanseitate a conductelor de gaze P/M; PRG nr.18;19;20 102

s.Zîmbreni iunie Verificarea la etanseitate a conductelor de gaze P/J; PRG nr.1-30; 260

s.Zîmbreni iunie Verificarea la etanseitate a conductelor de gaze  P/M; P/J; PRG nr.1-12; 227

s.Zîmbreni august Verificarea la etanseitate a conductelor de gaze P/J; PRG nr.1-18; 347

or.Ialoveni iunie Verificarea la etanseitate a conductelor de gaze P/J; SRG nr1; 1200

or.Ialoveni iunie Înlocuirea armăturii de închidere PRG nr.11A 80

s.Cărbuna iunie Verificarea la etanseitate a conductelor de gaze P/J; PRG nr.2;3;4;6;7, 102

or.Ialoveni iulie Lucrări de modernizare a PRG nr. 16 sect.Moldova 60

s.Dobruja iulie Înlocuirea armăturii de închidere (Ø 150mm;Ø100mm )NE Dobruja 1800

s.Horăști iulie Înlocuirea armăturii de închidere  (Ø100mm )SRG Horăști 650

s.Costești iulie Înlocuirea armăturii de închidere Ø50mm pe gazoduct de P/Medie 525

or.Ialoveni august Lucrări de modernizare a PRG nr. 3A sect.Moldova 120

s.Puhoi august Înlocuirea armăturii de închidere PRG nr.75 120

s.Zîmbreni august Înlocuirea armăturii de închidere Ø50mm pe gazoduct de P/Medie 625

or.Ialoveni septembrie Înlocuirea armăturii de închidere Ø50mm str Gagarin SE Nr 1 350

Filiala "Anenii 

Noi Gaz",                                 

r-nul Anenii Noi

s. Albinița s.Țînțăreni aprilie Înlocurea armăturii de închidere la PRG nr 29-30 35

s. Dolinnoe mai
Lucrări de modernizare a PRG nr. 36

14

s. Dolinnoe mai Lucrări de modernizare a PRG nr. 39 6

Filiala "Dubăsari 

Coșnița Gaz",                 

r-ul Dubăsari

Graficul întreruperilor programate pentru anul 2022

Filiala "Ialoveni 

Gaz",                               

r-nul Ialoveni

Filiala "Anenii 

Noi Gaz",                       

r-ul Criuleni



s. Todirești mai
Verificarea la etanșeitate a gazodelor exterioare subterane de presiune joasă de la PRG Nr. 9 

și PRG Nr. 10
185

s. Maxomovca mai Verificarea la etanșeitate a gazodelor exterioare subterane de presiune joasă de la SRG Nr.2 458

s. Todirești iunie Instalarea nodului de evidiență gaze la PRG Nr. 1 43

s. Speia iunie
Verificarea la etanșeitate a gazoductului interior a casei cu multe etaje Nr.6 ,Nr7 str. Ștefan 

cel Mare
120

s. Berezchi iunie Verificarea la etanșeitate a gazodelor exterioare subterane de presiune joasă  str. Podgornîi 120

or. Anenii Noi iunie Verificarea la etanșeitate a gazodelor exterioare subterane de presiune joasă  str. Comarova 132

or. Anenii Noi iunie Verificarea la etanșeitate a gazodelor exterioare subterane de presiune joasă  de la SRG Nr 2 633

s. Merenii Noi iunie Lucrări de modernizare a PRG nr. 3;5 155

s. Berezchi iulie Instalarea nodului de evidiență gaze la PRG Nr. 14 43

s.Floreni iulie
Verificarea la etanșeitate a gazoductului interior a casei cu multe etaje Nr.3;Nr.4 str. Ștefan 

cel Mare
88

s. Delacău iulie
Verificarea la etanșeitate a gazodelor exterioare subterane de presiune medie și joasă de la 

SRG Nr.1
644

s. Mereni iulie
Verificarea la etanșeitate a gazodelor exterioare subterane de presiune joasă de la PRG Nr. 

7,Nr 9
569

s. Dubăsarii Vechi iulie Înlocurea armăturii de închidere la PRG Nr 4,5, 440

s. Dubăsarii Vechi august Verificarea la etanșeitate a gazodelor exterioare subterane de presiune joasă de la PRG Nr.1, 731

s. Dubăsarii Vechi august Înlocurea armăturii de închidere la PRG Nr 6, 483

s. Hîrboveț august Înlocurea armăturii de închidere la PRG str.Iachira 63

s. Floreni august
Verificarea la etanșeitate a gazoductului interior a casei cu multe etaje Nr.19,Nr 20; str. 

Ștefan cel Mare
56

s. Chirca august Verificarea la etanșeitate a gazodelor exterioare subterane de presiune joasă de la PRG Nr. 2  176

s. Cobusca Veche august Lucrări de modernizare a PRG Nr. 2 97

s. Floreni august Lucrări de reutilare tehnică a SRG Nr.1 473

s. Hîrbovăț september Instalarea nodului de evidiență gaze la PRG str. Ciaicovschii 58

s. Merenii Noi september Lucrări de modernizare a PRG Nr. 6;1;2; 307

s.Lozova aprilie Reamplasarea gazoductului subteran de P/medie PRG Nr 41,53,54,55, 110

mun.Străşeni mai Verificarea la etanșeitate a coloanelor în casele cu multe nivele de pe str.Prieteniei nr 4 și 6 138

s.Lozova iunie Înlocuirea armăturii de închidere la PRG №1,10,22,30,34 ; 34

mun.Străşeni iunie Verificarea la etanșeitate a coloanelor în casele cu multe nivle de pe str.Șt.cel Mare 12,14,18,20 235

s.Cojuşna iulie Verificarea la etanșeitate a gazoductelor subterane oțel P/M PRG №32-40 1400

s.Cojuşna iulie Verificarea la etanșeitate a gazoductelor supraterane P/J PRG №-32-35 527

s.Vorniceni august Înlocuirea  armăturii de închidere Ø50mm;Ø100mm la SRM 516

s.Zămcioji august Verificarea la etansietate  PRG nr 1,2,3,4,5,6, 82

s.Drăgușeni august Verificarea la etansietate  la PRG nr 1,2,3,9, 79

s.Roșcani august Înlocuirea armăturii de închidere la PRG nr1,9; 75

s.Cojuşna august Verificarea la etanșeitate a gazoductelor subterane PE  P/M PRG-№32-40 1210

mun.Străşeni august Verificarea la etanșeitate a gazoductelor supraterane P/J PRG-№6 47

or.Criuleni mai Lucrări de modernizare a PRG Nr. 25 75

or.Criuleni mai Lucrări de modernizare a PRG Nr. 13 208

s.Rîșcova mai Lucrări de modernizare a PRG Nr. 12 15

s.Slobozia Dușca iunie Lucrări de modernizare a PRG Nr. 13 28

s.Slobozia Dușca iunie Lucrări de modernizare a PRG Nr. 7 24

s.Cruglic iunie

Verificarea la etanșietate a gazoductului subteran de presiune înaltă de la armătura de 

închidere din apropierea SDG Cruglic pînă la SRM Cruglic,  P/ M de la SRM Cruglic pînă la 

PRG 1-25 s.Cruglic și NE s.Izbiște, gazoductele de P/Joasă  800

s.Slobozia Dușca iulie Lucrări de modernizare a PRG Nr. 12 14

s.Slobozia Dușca iulie Lucrări de modernizare a PRG Nr. 10 54

s.Slobozia Dușca iulie Lucrări de modernizare a PRG Nr. 11 15

s.Slobozia Dușca iulie Lucrări de modernizare a PRG Nr. 14 38

s.Cruglic iulie Lucrări de modernizare a PRG Nr. 3 24

s.Cruglic iulie Lucrări de modernizare a PRG Nr. 5 12

s.Mașcauți iulie Verificarea la etanșeitate a gazoductelor subterane  P/M,P/J  de la NE Mașcauți PRG-№1-9 307

s.Hîrtopul Mare iulie

Verificarea la etanșeitate a gazoductului subteran de presiune înaltă de la NE Hîrtopul Mare 

pînă la SRG Hîrtopul Mare, P/ Medie de la SRG Hîrtopul Mare pînă la PRG-1-77 s.Hîrtopul 

Mare, gazoductele de P/J de la PRG Nr.1-77, s.Hîrtopul Mic P/M pînă la PRG 1-26 , 

gazoductele de P/J de la PRG Nr.1-26;

550

s.Ratuș august Lucrări de modernizare a PRG Nr. 2 66

Filiala "Criuleni 

Gaz",                                      

r-ul  Criuleni

Filiala "Strășeni 

Gaz",                                      

r-ul Strășeni

Filiala "Anenii 

Noi Gaz",                     

r-ul Anenii Noi

Filiala "Anenii 

Noi Gaz",                              

r-ul Criuleni

Filiala "Anenii 

Noi Gaz",                        

r-ul Anenii Noi


