
 Proiectul presupune realizarea unei conducte cu diametrul DN600 mm, în lungime de aproximativ
110 km și 4 stații de măsurare reglare a presiunii (SRM-uri). Interconectarea sistemelor de transport
gaze naturale între România și Republica Moldova este corelată cu o altă investiție importantă a
SNTGN Transgaz SA, respectiv implementarea pe teritoriul României a proiectului „Dezvoltări ale SNT în
zona de Nord – Est a României în scopul îmbunătățirii aprovizionării cu gaze naturale a zonei precum și
a asigurării capacității de transport spre Republica Moldova”.

 Ambele proiecte sunt astfel concepute încât să permită creșterea capacității de transport actuale
spre zona de Nord-Est a României și – prin conducta de interconectare Iași – Ungheni (funcțională) –
să se asigure debitele de gaze naturale și presiunile necesare către Republica Moldova.

CONDUCTA UNGHENI- CHISINĂU





LOTURILE 1 -2

 Contractul aferent Lotului 1, având ca obiect

„Conductă transport gaze naturale Dn 600 în lungime
de 26,07 km amplasat pe raza raioanelor Ungheni și
Nisporeni”, respectiv cel aferent Lotului 2 având ca

obiect „Conductă transport gaze naturale Dn 600 în

lungime de 35,89 km amplasat pe raza raionului
Călărași” au fost semnate cu Asocierea CIS GAZ S.A. -

ROMINSTA SRL- CIS GAZ SERVICII S.R.L. la data de
23.04.2019 și au intrat în vigoare în aceeași zi. La data

de 02.05.2019, a fost emis Ordinul de începere a

lucrărilor, iar la data de 08.05.2019 a fost predat

amplasamentul.



.

Pentru lotul 1, s-au recepționat cca 24 km de material tubular, se realizează lucrări de sudură și în
paralel se lucrează la decopertarea stratului vegetal de pe firul liniar (total cca 14 km) și transportarea
țevii din organizarea de șantier pe culoarul de lucru.

STADIUL LUCRĂRILOR PENTRU LOTUL 1



La acest moment, pentru lotul 2 s-au finalizat lucrările pentru organizarea de șantier și se desfășoară
lucrări de decopertare a stratului vegetal pe culoarul conductei (realizat peste 9 km) și lucrări

pregătitoare pentru inițierea sudurilor. Au fost livrați peste 5 km de material tubular.

STADIUL LUCRĂRILOR PENTRU LOTUL 2



LOTURILE 3-4

 Contractul aferent Lotului 3, având ca obiect

„Conductă transport gaze naturale Dn 600 în lungime
de 32,18 km amplasat pe raza raionului Strășeni” a fost

semnat la data de 19.04.2019 cu Asocierea ACI CLUJ

S.A. – ROMINSTA S.R.L.- INDPRODCOM S.R.L. – S.R.L.
SERIGO DECOR. La data de 24.04.2019, a intrat în
vigoare contractul și a fost predat amplasamentul, cu

emiterea Ordinului de începere a lucrărilor la data de

02.05.2019.

Contractul aferent Lotului 4, având ca obiect

„Conducta transport gaze naturale Dn 600 în lungime
de 15,86 km, și conductă transport gaze naturale Dn 300

în lungime de 2,6 km amplasat pe raza municipiului
Chișinău” a fost semnat la data de 11.03.2019 cu

Asocierea ACI CLUJ S.A. – ROMINSTA S.R.L.- S.A.
ELECTROMONTAJ. Amplasamentul a fost predat la data

de 18.04.2019.



STADIUL LUCRĂRILOR PENTRU LOTUL 3

La acest moment, s-a finalizat organizarea de șantier, s-au recepționat 2 km de material tubular și
s-au executat lucrări de decopertare a stratului vegetal pe culoarul conductei (aproximativ 1 km). În
paralel au fost aduse echipamente și utilaje pentru demararea lucrărilor de construcție aferente

lotului 3.



.

STADIUL LUCRĂRILOR PENTRU LOTUL 4

În prezent au fost recepționați 3 km de material tubular si 1 camion de curbe. La acest moment, se

execută lucrări de trasare și decopertare strat vegetal pe culoarul de lucru aferent lotului 4

(aproximativ 1,5 km) și au început lucrările de sudură. În cursul săptămânii viitoare, un vapor va livra

15 km de material tubular în portul Giurgiuvești, pentru loturile 3 și 4.



LOTUL 5

 Contractul aferent Lotului 5, având ca obiect „SRM Semeni,

SRM Petricani, SRM Ghidighici, SRM Tohatini, Nod măsurare
gaze bidirecțional Tohatin și Automatizare și securizare

obiectiv” a fost semnat cu Asocierea TOTALGAZ INDUSTRIE
S.R.L. – S.R.L. QUARTZ MATRIX la data de 15.04.2019 și a intrat

în vigoare în aceeași zi. La data de 17.04.2019, a fost emis

Ordinul de începere a lucrărilor, cu predarea

amplasamentului la data de 18.04.2019.

în șantier

în fabrică



STADIUL LUCRĂRILOR PENTRU LOTUL 5

La acest moment, executantul derulează activități de proiectare a instalațiilor tehnologice,

concomitent cu achiziția de materiale, iar în paralel se desfășoară lucrări de realizare a organizărilor

de șantier, precum și lucrări de construcție la SRM-uri.



LOTUL 7

 Contractul aferent Lotului 7, având ca obiect
„Complex administrativ Ghidighici- format din șase

corpuri de clădire, Clădirea Principală de birouri, Hala
Industrială cu Atelier Mecanic și Depozit, Clădire

Poartă, Clădire Laborator, Clădire Pompe PSI, Stație
Reglare-Măsurare gaze naturale (SRM Ghidighici) și
care vor constitui sediul administrativ al

„Vestmoldtransgaz” S.R.L.” a fost semnat la data de

14.01.2019 cu Asocierea ACI CLUJ S.A.-IMSAT SERVICE

S.A. –S.R.L. ABCONY SERV. La data de 06.02.2019
contractul a intrat în vigoare și a fost emis Ordinul de

începere a lucrărilor.



STADIUL LUCRĂRILOR PENTRU LOTUL 7

Se execută lucrările de construcție pentru obiectele aferente Complexului, după cum urmează:

finalizarea lucrărilor de betonare fundații Tronson I, II și III; 
finalizarea lucrările de realizare a plăcii de sol Tronson I, II și III; 
finalizarea lucrărilor de montare stâlpi nivel Tronson I și II;
realizarea turnării stâlpilor parter Tronson III; 

recepționarea în șantier, furnizate din Romania, a confecțiilor metalice pentru Atelier si Depozite.



REVERSE FLOW ISACCEA- ORLAVKA



VĂ MULȚUMIM!


