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Filiala Florești-Gaz

1 Filiala Florești-Gaz

2 Filiala ”Florești-gaz” s. Hîrtop mai
Încercarea la etanșietate a gaz-telor de presiune înaltă, presiune medie, presiune joasă , gazoductelor 

interioare 13

3 Filiala ”Florești-gaz” s. Ion Vodă iunie
Încercarea la etanșietate a gaz-telor de presiune înaltă, presiune medie, presiune joasă , gazoductelor 

interioare 1

4 Filiala ”Florești-gaz” s. Nicolaevca iunie
Încercarea la etanșietate a gaz-telor de presiune înaltă, presiune medie, presiune joasă , gazoductelor 

interioare 1

5 Filiala ”Florești-gaz” s. Serbești iunie
Încercarea la etanșietate a gaz-telor de presiune înaltă, presiune medie, presiune joasă , gazoductelor 

interioare 2

6 Filiala ”Florești-gaz” s. Coșernița mai
Încercarea la etanșietate a gaz-telor de presiune înaltă, presiune medie, presiune joasă , gazoductelor 

interioare 7

7 Filiala ”Florești-gaz”

or. Florești, str. 

Hajdeu- str. 

Decebal

iulie Încercarea la etanșietate a gaz-telor de presiune medie, presiune joasă , gazoductelor interioare
72

8 Filiala ”Florești-gaz” s. Cernița mai
Încercarea la etanșietate a gaz-telor de presiune înaltă, presiune medie, presiune joasă , gazoductelor 

interioare 5

9 Filiala ”Florești-gaz” s. Vădeni august
Încercarea la etanșietate a gaz-telor de presiune înaltă, presiune medie, presiune joasă , gazoductelor 

interioare 85

10 Filiala ”Florești-gaz”
s. Cuhureștii de 

Sus
iulie

Încercarea la etanșietate a gaz-telor de presiune înaltă, presiune medie, presiune joasă , gazoductelor 

interioare 1

11 Filiala ”Florești-gaz” s. Văscăuți iulie
Încercarea la etanșietate a gaz-telor de presiune înaltă, presiune medie, presiune joasă , gazoductelor 

interioare 2

12 Filiala ”Florești-gaz”
or. Florești, m-

raion BTA-14
iunie Încercarea la etanșietate a gaz-telor de   presiune joasă , gazoductelor interioare 54

13 Filiala ”Florești-gaz” s. Vărvăreuca august Încercarea la etanșietate a gaz-telor de  presiune medie, presiune joasă , gazoductelor interioare 455

14 Filiala ”Florești-gaz”
s. Gura 

Căinarului
iunie

Încercarea la etanșietate a gaz-telor de presiune înaltă, presiune medie, presiune joasă , gazoductelor 

interioare 108

15 Filiala ”Florești-gaz” s. Gvozdova august Încercarea la etanșietate a gaz-telor de  presiune medie, presiune joasă , gazoductelor interioare
21

16 Filiala ”Florești-gaz” s. Lunga septembrie
Încercarea la etanșietate a gaz-telor de presiune înaltă, presiune medie, presiune joasă , gazoductelor 

interioare 227

17 Filiala ”Florești-gaz”

or. Florești, str. 

M. Viteazul-32-

68

mai Încercarea la etanșietate a gaz-telor de  presiune joasă , gazoductelor interioare
146

18 Filiala ”Florești-gaz” s. Băhtinești iulie
Încercarea la etanșietate a gaz-telor de presiune înaltă, presiune medie, presiune joasă , gazoductelor 

interioare 148

19 Total filiala Fljrești-gaz 1348

Filiala Drochia-Gaz

1 or. Drochia mai 2023 Încercarea la etanșietate a gaz-telor de  presiune medie,joasă , gazoductelor interioare 130

2 or. Drochia iunie 2023 Încercarea la etanșietate a gaz-telor de  presiune medie,joasă , gazoductelor interioare 120

3 or. Drochia iulie 2023 Încercarea la etanșietate a gaz-telor de  presiune medie,joasă , gazoductelor interioare 360

4 or. Drochia iulie 2023 Încercarea la etanșietate a gaz-telor de  presiune joasă , gazoductelor interioare 22

5 or. Drochia mai 2023 Încercarea la etanșietate a gaz-telor de  presiune joasă , gazoductelor interioare 87

6 or. Drochia iulie 2023 Încercarea la etanșietate a gaz-telor de  presiune joasă , gazoductelor interioare 510

7 or. Drochia august 2023 Încercarea la etanșietate a gaz-telor de  presiune medie,joasă , gazoductelor interioare 190

8 or. Drochia mai 2023 Încercarea la etanșietate a gaz-telor de  presiune joasă , gazoductelor interioare 42

9 or. Drochia iunie 2023 Încercarea la etanșietate a gaz-telor de  presiune medie,joasă , gazoductelor interioare 132

10 or. Drochia iulie 2022 Încercarea la etanșietate a gaz-telor de  presiune joasă , gazoductelor interioare 70

11 sat. Miciurin august 2023 Încercarea la etanșietate a gaz-telor de  presiune medie,joasă , gazoductelor interioare 26

12 or. Drochia mai 2023 Încercarea la etanșietate a gaz-telor de  presiune joasă , gazoductelor interioare 1

13 or. Drochia iunie 2023 Încercarea la etanșietate a gaz-telor de  presiune joasă , gazoductelor interioare 310

14 or. Drochia iunie 2023 Încercarea la etanșietate a gaz-telor de  presiune joasă , gazoductelor interioare 6

15 or. Drochia iulie 2023 Încercarea la etanșietate a gaz-telor de  presiune joasă , gazoductelor interioare 369

16 sat. Sofia iulie 2023 Încercarea la etanșietate a gaz-telor de  presiune medie,joasă , gazoductelor interioare 62

17 sat. Sofia mai 2023 Încercarea la etanșietate a gaz-telor de  presiune medie,joasă , gazoductelor interioare 78

18 sat. Sofia mai 2023 Încercarea la etanșietate a gaz-telor de  presiune medie,joasă , gazoductelor interioare 43

19 sat. Sofia august 2023 Încercarea la etanșietate a gaz-telor de  presiune joasă , gazoductelor interioare 32

20 sat. Pelinia august 2023 Încercarea la etanșietate a gaz-telor de  presiune medie,joasă , gazoductelor interioare 21

21 sat. Pelinia septembrie 2023 Încercarea la etanșietate a gaz-telor de  presiune joasă , gazoductelor interioare 86

22 sat. Pelinia august 2023 Încercarea la etanșietate a gaz-telor de  presiune joasă , gazoductelor interioare 8

23 s.Hasnasenii -Mar mai 2023 Încercarea la etanșietate a gaz-telor de  presiune joasă , gazoductelor interioare 65

24 s.Gribova august 2023 Încercarea la etanșietate a gaz-telor de  presiune joasă , gazoductelor interioare 49

25 s.Gribova august 2023 Încercarea la etanșietate a gaz-telor de  presiune joasă , gazoductelor interioare 41

26 s.Gribova septembrie 2023 Încercarea la etanșietate a gaz-telor de  presiune joasă , gazoductelor interioare 88

27 s.Gribova septembrie 2023 Încercarea la etanșietate a gaz-telor de  presiune joasă , gazoductelor interioare 55

28 s. Chetrosu iunie 2023 Încercarea la etanșietate a gaz-telor de  presiune joasă , gazoductelor interioare 17

s. Chetrosu iulie 2023 Încercarea la etanșietate a gaz-telor de  presiune joasă , gazoductelor interioare 21

29 s. Șuri august 2023 Încercarea la etanșietate a gaz-telor de  presiune joasă , gazoductelor interioare 19

30 s. Drochia august 2023 Încercarea la etanșietate a gaz-telor de  presiune joasă , gazoductelor interioare 11

31 s. Țarigrad mai 2023 Încercarea la etanșietate a gaz-telor de  presiune medie,joasă , gazoductelor interioare 14

32 s. Țarigrad iunie 2023 Încercarea la etanșietate a gaz-telor de  presiune medie,joasă , gazoductelor interioare 32

33 s. Țarigrad iulie 2023 Încercarea la etanșietate a gaz-telor de  presiune medie,joasă , gazoductelor interioare 18

35 s. Țarigrad septembrie 2023 Încercarea la etanșietate a gaz-telor de  presiune medie,joasă , gazoductelor interioare 118

36 s.Nicireni mai 2023 Încercarea la etanșietate a gaz-telor de  presiune joasă , gazoductelor interioare 21

s.Nicireni iulie 2023 Încercarea la etanșietate a gaz-telor de  presiune medie,joasă , gazoductelor interioare 32

Total filiala Drochia-Gaz 3 306

 Graficul întreruperilor programate pentru anul 2023 SRL Florești-Gaz
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Numărul locurilor 
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Filiala Soroca-Gaz

1 Filiala Soroca-Gaz sat.Rublenița 25-26.04.2023 Lucrări de verificare a etanșietății gazoductelor 200

Filiala Soroca-Gaz

or.Soroca                         

str.Luceafărul 

3,5,7,9,11

16-18.05.2023 Lucrări de reconstrucție ( reamplasarea) gazoductului subteran oțel 467

Filiala Soroca-Gaz

or.Soroca 

str.M.Cebotari , 

Decebal

14-15.06.2023 Lucrări de verificare a etanșietății gazoductelor 40

2 Filiala Soroca-Gaz
or.Soroca                         

sat.Egoreni 
11-12.07.2023 Lucrări de reparație capitală a DRG 20

3
or.Soroca                         

strada Baștina 11
12-13.07.2023 Lucrări de reparație capitală a DRG 19

4 Filiala Soroca-Gaz

or.Soroca                         

strada Tineretului 

9

15-16.08.2023 Lucrări de reparație capitală a DRG 5

5
or.Soroca                         

strada Plopilor 
16-17.08.2023 Lucrări de reparație capitală a DRG 9

6 Filiala Soroca-Gaz

or.Soroca                         

strada Tineretului 

4

12-13.09.2023 Lucrări de reparație capitală a DRG 17

Total filiala Soroca-Gaz 777

             Total SRL 

"_Florești-Gaz":
5431


