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26.04.2019 

COMUNICAT 
 
Referitor la: Investiția având ca obiect „Conductă de Interconectare a Sistemului de Transport 
Gaze din România cu Sistemul de Transport Gaze Naturale din Republica Moldova, pe direcția Iaşi 
– Ungheni – Chișinău" (Iași – Ungheni - Faza I; Ungheni – Chișinău – Faza II) 
 
Contractele de achiziție de lucrări aferente obiectivului de investiție au fost semnate, în conformitate cu 
prevederile Hotărârii ANRE nr. 24/2017, cu privire la aprobarea Regulamentului privind procedurile de 
achiziţie a bunurilor, lucrărilor şi serviciilor utilizate în activitatea titularilor de licență din sectoarele 
electroenergetic, termoenergetic, gazelor naturale și a operatorilor care furnizează serviciul public de 
alimentare cu apă și de canalizare.  
 
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” a fost semnat de către ambele părți la data de 
23.04.2019. La aceeași dată, executantul a îndeplinit toate condițiile suspensive, iar contractul a intrat în 
vigoare. La data de 02.05.2019, VESTMOLDTRANSGAZ SRL va emite ordinul de începere a lucrărilor și 
va demara predarea amplasamentului.  
 
Contractul aferent Lotului 2, având ca obiect „Conductă transport gaze naturale Dn 600 în lungime de 
35,89 km amplasat pe raza raionului Călărași” a fost semnat de către ambele părți și a intrat în vigoare la 
data de 23.04.2019. La aceeași dată, executantul a îndeplinit toate condițiile suspensive, iar contractul a 
intrat în vigoare. La data de 02.05.2019, VESTMOLDTRANSGAZ SRL va emite ordinul de începere a 
lucrărilor și va demara predarea amplasamentului.   
 
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 de către ambele părți la data de 19.04.2019. 
La data de 24.04.2019, executantul a îndeplinit toate condițiile suspensive, iar contractul a intrat în vigoare. 
La data de 24.04.2019, a fost predat amplasamentul.  La data de 02.05.2019, VESTMOLDTRANSGAZ 
SRL va emite ordinul de începere a lucrărilor. 
 
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 de către ambele părți la data de 11.03.2019, executantul a îndeplinit toate condițiile 
suspensive, iar contractul a intrat în vigoare la data de 12.04.2019. La data de 16.04.2019, a fost emis 
ordinul de începere a lucrărilor, iar la data de 18.04.2019 a fost predat amplasamentul.  
 
Contractul aferent Lotului 5, având ca obiect „SRM Semeni, SRM Petricani, SRM Ghidighici, SRM Tohatini, 
Nod măsurare gaze bidirecțional Tohatini și Automatizare și securizare obiectiv” a fost semnat de către 
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ambele părți la data de 15.04.2019, executantul a îndeplinit toate condițiile suspensive și contractul a intrat 
în vigoare. La data de 17.04.2019, a fost emis ordinul de începere a lucrărilor, iar la data de 18.04.2019 a 
fost predat amplasamentul.  
 
Contractul aferent Lotului 6, având ca obiect „Conductă de distribuție gaze naturale SRM Tohatin- CET 
Chișinău și SRM Tohatindistribuție Chișinău; Conductă de racord SRM Ghidighici- SRM Petricani și 
conductă de racord SRM Petricani- Sistem distribuție Chișinău, constând în: -Conductă de racord (P = 0,6 
÷1,2 MPa) SRM Ghidighici – SRM Petricani și conductă de record SRM Petricani – sistem distribuție 
Chișinău; -Conducte distribuție gaze naturale SRM Tohatin – CET 2 Chișinău (P = 0,3 MPa) și SRM Tohatin 
– Distribuție Chișinău (P = 0,3 MPa)” a fost atribuit în data de 23.04.2019 și semnat la data de 25.04.2019. 
Intrarea în vigoare a contractului este condiționată de prezentarea scrisorii de garanție bancară de bună 
execuție. 
  
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 SRL” a fost semnat la data de 14.01.2019. După 
îndeplinirea condițiilor suspensive, contractul a intrat în vigoare la data de 06.02.2019, iar la data de 
06.02.2019 a fost emis Ordinul de începere a lucrărilor. La acest moment, lucrările se află în derulare, în 
conformitate cu graficul de execuție.  
 
Societatea VESTMOLDTRANSGAZ SRL, cu sprijinul direct și consistent al SNTGN TRANSGAZ SA 
România, continuă implementarea contractelor aflate în derulare și atingerea obiectivului strategic asumat.   
 
 
 


