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Republica Moldova

Agentia Nаliопаli pentru Reglementare iп ЕпеrgеtiсЙ
АNRЕ

str. A|oxandr Puýkin 52/А, MD 2005 Chiginiu, Tol: 022 823 955. апге@апrо.md, http://www,anre,md

CONSILшL DE ADMINISTRATIE
HOTARARE пr.970
din 23 decembrie 2022

rnun. Chiqinбrr

qrivind арrоЬаrеа Planului de investi{ii al S.R.L. ,,Floreqti-gaz" репtru апчl2023
In terneiul art. 9 alin. (5) lit. g) din Legea пr. l74 din 21.09.20|7 cu privire la energeticй

(Мопitоrul Oficial пr. 364 - 370/620 diп 2а. ]0,2017), ап.7 alirr. (l) lit. r) qi аrt. 49 alin. (8) qi (9)
din Legea пr. 108 din27 .05.2016 cu privire la gazele naturale (Moпitorul Oficial пr. l93 - 203/1] 5
diп 08.07.2016), in confotmitate cu pct, 31 - pct. 36 din Regrrlamentul privind plarrificarea.
арrоЬаrеа qi efectuarea investiliilor. aprobat prin Ноtёrбrеа Consiliului de adninistra{ie al ANRE
nT.283/2016din 15.11.2016 (Мсlпitсlrul Oficialпr,9- ]8/45 diп 13.0L20l7),inunnaexaminёrii
Plarrului de investi{ii al S.R,L, .,Floregti-gaz" pentru anul 2023, Consiliul de administratie al
Agenliei Na{ionale pentru Reglementare iп Епеrgеtiсё,

HOTARAýTE:

1. Se арrоЬй Plarrul de investi{ii al S.R.L. ,,Floreqti-gaz'o pentru anr"rl 2023 cu valoarea totalй de
7936,7 mii lei. confotm Anexei la prezenta НоtйrАrе.

2. S.R.L. ,,Floreqti-gaz", i1,1 tе.rmеп de 10 zile din momentul rесер{iопёrii prezentei I-Iоtiriri. va
publica ре pagina sa electronicё Planul апuаl de investilii detaliat ре proiecte се urmеаzб а fi
realizate.

3. Mclnitorizarea executёrii Planului de investitrii арrоЬаt se pune iп sarcina Departamentului gaze
naturale 9i energie tеrmiсй.

4. Prezenta Ноtйrf,rе poate fi contestatЁ la autoritatea emitentй in tennen ds 30 de zile de 1а

notificarea acesteia.

Vеасеslач UNTILA
Director general

Ечgеп САRРОV
Director

Violina ýРАС
Director

Alexei TARAN
Director

дсвнтiд ltдтrопдй pBt,tTBU

пЁсiiй:нтдпг iш гнепспlсi
SECRETARUL

coNslLlULUl DE ADMlNtsTRATlE

ti



ffiffi Апехtr
la Hotirirea Consiliului de administra(ie al ANRE

пr. 970 din 23.12.2O22

Structura Рlапului de investi(ii al S.R.L. ,,Floreqti-gaz" репtru апчl 2023

Catcgoria
dt investi{ii

Dепшmiгеа саtеgогiеi de investi{ii
Vаlоаrса invcsti{iilor

trрrоЬаtс

TOTAL, din саrе: 7936,7

iп rе{еlе de gaze паtчrаlе 6332,0

А lnvesti{ii ilr сопstгuс{ii de noi rе{еlе 9i noi capacitlfi de рrоduсеrе 4753,0

в Investitii in rеlеlе qi capacit6[i de producere existenle 1579,0

с 1215,2

D
Investilii iп echipamente de mбsurаге, aparate de сопtrоl qi diagnosticб 214,5

inclugiv aferente rе{еlеlог 0,с

Е
0,с

inclusiv aferente rеtеlеlоr 0,с

F lnvestilii iп tehnica de calcul" tele-comunica{ii 175,с

G 0,с

l",I Alte investilii legate de activitatea licen{iatб 0,0

hrvestilii in transport, magini, mecanisme, utilaje nrecanice

lnveslilii in clёdiri gi construc[ii

lnvesti{ii in imobilizёr,i песоrрсlrаlе



Nr. 

d/o
Denumirea categoriilor de investiţii și a proiectelor investiţionale

unități de 

măsură
Cantitate

1 2 3 4

A Investiţii în construcţii de noi reţele şi noi capacităţi de producere

1 Gazificarea unui grup de case s. Tîrgul Vertiujeni km. 2,369

2 Gazificarea unui grup de case din s. Mihăilenii km. 4,240

3 Gazoduct interrural de presiune înaltă spre s. Cosăuţi km. 3,500

B Investiţii în reţele și capacităţi de producere existente

1 Reconstrucţia gazoductului de presiune joasă de pe str. Luceafărului 3-11, or. Soroca km. 0,826

2
Reconstrucţia gazoductului de presiune joasă de pe str. Luceafărului 3 - D. Cantemir 4, or.

Soroca (proiectare)
proiect 1

3 Reconstrucția gazoductului de pe str.D.Cantemir 4 - A.Mateevici 16, or. Soroca (proiectare) proiect 1

4
Reconstrucţia gazoductului de presiune joasă de pe str. Luceafărului 15 - D. Cantemir 25, or.

Soroca (proiectare)
proiect 1

5
Reconstrucția gazoductului de presiune joasă de pe str 31 August 11 - Cecali 24, or. Drochia

(proiectare)
proiect 1

6 Stație de protecție catodică (telemetrie) buc. 1

7 Prize de împămîntare anodică buc. 3

8 Convertizoare buc. 4

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

1 Automobil pasager-marfar un. 4

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

aferente reţelelor

1 Gazosemnalizator buc. 15

F Investiţii în tehnica de calcul, tele comunicaţii

1 Compiutere buc. 7

2 Utilaj de rețea Cisco Firepower 1010 buc. 3

Planul de investiţii al SRL ”Florești-gaz” pentru anul 2023,                                                                      

aprobat prin Hotărârea Consiliului de administrație al ANRE                                                                  
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