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măsură

Trimestrul 
I

Trimestrul 
II

Trimestrul 
III

Trimestrul 
IV Anul 2019

Lungimea reţelelor de distribuţie a gazelor naturale, total km 1330,088 1334,897 1341,296 1356,965 1356,965
inclusiv a reţelelor:
 de înaltă presiune, de categoria I şi II km 298,232 298,352 298,352 298,900 298,900
de medie presiune km 299,96 301,382 301,818 303,434 303,434
de joasă presiune km 731,896 735,163 741,126 754,631 754,631

2. 
Capacitatea tehnică a reţelelor de distribuţie a gazelor naturale, 
total (conform proiectului) m3/h 63000 63000 63000 63000 63000

Numărul instalaţiilor de gaze naturale ale consumatorilor finali, 
racordate la reţelele de distribuţie a gazelor naturale  la sfârşitul 
perioadei de referinţă, total unit. 22928 23039 23200 23496 23496
inclusiv la reţele:
 de înaltă presiune, de categoria I şi II unit.
de medie presiune unit. 127 130 130 130 130
de joasă presiune unit. 22801 22909 23070 23366 23366
Numărul instalaţiilor de gaze naturale ale consumatorilor finali, 
deconectate de la reţelele de distribuţie a gazelor naturale pe 
parcursul perioadei de referinţă, total unit. 59 71 44 35 209
inclusiv de la  reţelele:
de înaltă presiune, de categoria I şi II unit.
de medie presiune unit. 1 2 0 1 4
de joasă presiune unit. 58 69 44 34 205

5.
Numărul solicitanţilor, potenţiali consumatori finali, cărora li s-
a refuzat accesul la reţelele de distribuţie a gazelor naturale

solicitanti 0 0 0 0 0

6.
Volumul  total de gaze naturale intrate în reţelele de distribuţie a 
gazelor naturale, total mii m3 7027,0 2034,6 1300,0 5084,1 15445,7
Volumul de gaze naturale distribuite prin reţelele de distribuţie 
a gazelor naturale pentru consumatorii finali, total

mii m3 6672,9 1999,1 1289,9 4762,2 14724,1
inclusiv racordaţi la reţelele:
 de  înaltă presiune, de categoria I şi II mii m3
 de  medie presiune mii m3 1561,2 462,4 476,9 1243,6 3744,1
 de joasă presiune mii m3 5111,7 1536,7 813,0 3518,6 10980,0
Volumul de gaze naturale distribuite prin reţelele de distribuţie 
a gazelor naturale altor titulari de licenţe - total mii m3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
inclusiv prin reţelele:
 de  înaltă presiune, de categoria I şi II mii m3
 de  medie presiune mii m3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
 de joasă presiune mii m3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

mii m3 331,4 33,1 10,2 307,7 682,4
% 4,7 1,6 0,8 6,1 4,4

10. Achitările pentru serviciile de distribuţie a gazelor naturale % 
Numarul intreruperilor programate -total, incl. cu durata 37 34 25 34 130
pina la 24 ore întreruperi 36 28 23 33 120
pina la 48 ore întreruperi 1 2 1 1 5
pina la 72 ore întreruperi 3 1 4
pina la 120 ore întreruperi 1 1
peste 120 ore întreruperi
Numarul intreruperilor neprogramate -total, incl. cu durata 1 0 10 1 12
pina la 36 ore întreruperi 1 10 1 12
pina la 54 ore întreruperi
pina la 72 ore întreruperi
pina la 120 ore întreruperi
peste 120 ore întreruperi

8.

9.
Consumul tehnologic şi pierderile de  gaze naturale în reţelele 
de distribuţie a gazelor naturale, total

11.

12.
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