
Nr. 

d/o
Denumirea categoriilor de investiții și a proiectelor investiționale

unități de 

măsură
Cantitate

1 2 3 4

а) investiții în construcția de noi rețele și noi capacități de producere

1
Gazoductul de presiune joasă a caselor de locuit din str. V. Zgîrcea și str. Livezilor or. Glodeni 

(inelarea) 
km. 0.053

2 Gazificarea s. Catranic, r-ul Fălești km. 1.286

3 Gazificarea s. Petrunea, r-ul Glodeni km. 4.266

4 Gazificarea s. Petruseni, r-ul Rîșcani km. 3.993

b) investiții în rețele și capacități de producere existente

1 Modernizarea PPRG și PRG (telemetria) buc. 15

2 Înlocuirea regulatorului PPRG, s. Tiplitesti buc. 1

3 Înlocuirea PRG buc. 31

4 Înlocuirea PPRG, s. Catranîc buc. 1

5 Înlocuirea filtrului PPRG, or. Glodeni buc. 1

6 PPRG s. Costești, s. Vasileuți, or. Sîngerei (schimbarea cazanelor) buc. 3

7 Prize de împământare anodice buc. 3

8 Reparația convertizoarelor buc. 3

9 Reparația protectoarelor buc. 3

c) investiții în mijloace de transport, mașini, mecanisme, utilaje mecanice

1 Automobil un. 1

2 Turn telescopic pe remorcă un. 1

d)
investiții în echipamente de măsurare, aparate de control și diagnostică, inclusiv 

aferente rețelelor

1 Aparat multifuncțional de detectare a gazelor buc. 1

2 Detector de gaze buc. 10

e) investiții în clădiri și construcții, inclusiv aferente rețelelor

1 Clădirea auxiliară (garaj auto, atelier mecanic, arhiva fil. Glodeni-gaz) un. 1

2 Rețelele aeriene electrice către boxele auto, str. I. Franco 19/3, or. Bălți un. 1

f) investiții în tehnică de calcul, telecomunicații

1 Computer buc. 16

2 UMF buc. 5

3 Notebook buc. 5

4 Tableta electronică 10.1* buc. 15

g) investiții în imobilizările necorporale

1 Modernizarea programului "1C. Contabilitate" un. 1

h) alte investiții legate de activitatea licențiată

1 Climatizor buc. 4

2 Reconstrucția și modernizarea serverului buc. 1
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