
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. Selemet,  r-ul Cimișlia km. 1.715

2 Gazificarea s. Ciucur Minjir,  r-ul Cimișlia km. 1.652

3 Gazificarea s. Voinescu,  r-ul Hîncești km. 2.504

4 Gazificarea s. Sarăteni, r-ul Leova km. 0.762

5 Gazificarea s. Filipeni, r-ul Leova (II etapă) km. 2.971

6 Gazificarea s. Cazangic, r-ul Leova km. 3.334

7 Gazificarea s. Iurievca, r-ul Cimișlia km. 0.308

8 Gazificarea s. Porumbria, r-ul Cimișlia km. 1.813

9 Gazificarea s. Sagaidac, r-ul Cimișlia km. 2.872

B Investiţii în rețele și capacități de producere existente

1 Reparația stației de protecție catodică nr. 13 s. Ferapontievca, r-nul Basarabeasca. Convertizor, 
rețele de alimentare cu energie electrică buc. 1

2 Reparația stației de protecție catodică s. Ferapontievca nr. 13, s. Bașcalia nr. 14 r-ul
Basarabeasca. Prize de împămîntare anodice, reparația rețelei de alimentare cu energie electrică buc. 2

3 Reconstrucția, modernizarea PRG nr. 4 str. Eminescu, or. Cimișlia buc. 1

4 Reconstrucția gazoductului din or. Cimișlia, str. Al. cel Bun (reamplasarea gazoductului) km. 0.086

5 Modernizarea (înlocuirea) corectorului la nodul de evidență gaze comercial, s. Feraponteevca buc. 1.000

C Investiţii în mijloace de transport, mașini, mecanisme, utilaje mecanice
1 Automobil pentru serviciu de exploatare un. 4

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

1 Aparat de depistare a scurgerilor de gaze buc. 4

2 Aparat de sudare cu electrofuziune pentru țevi PE buc. 1

3 Aparat de electrosudare cu funcțiune de generator buc. 1

E Investiţii în clădiri şi construcţii, inclusiv aferente reţelelor
1 Amenajarea teritoriului adiacent clădirii fil. Basarabeasca-gaz un. 1

2 Clădirea administrativă, fil. Leova-gaz (pereul din jurul clădirii și asfaltarea suprafeței adiacente) un. 1

F Investiţii în tehnica de calcul, tele comunicaţii
1 Calculator buc. 2

2 Noutbook buc. 3

3 UMF buc. 4

G Investiţii în imobilizări necorporale
1 Modernizarea produsului informațional "1С Contabilitatea" un. 1
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