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Lungimea reţelelor de distribuţie a gazelor naturale, total km 1363,044 1364,258 1376,558 1403,783 1403,783
inclusiv a reţelelor:
 de înaltă presiune, de categoria I şi II km 298,900 298,900 298,900 298,900 298,900
de medie presiune km 307,615 307,861 311,390 315,689 315,689
de joasă presiune km 756,529 757,497 766,268 789,194 789,194

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. 23605 23639 23765 24204 24204
inclusiv la reţele:
 de înaltă presiune, de categoria I şi II unit.
de medie presiune unit. 131 131 131 131 131
de joasă presiune unit. 23474 23508 23634 24073 24073
Numărul instalaţiilor de gaze naturale ale consumatorilor finali, 
deconectate de la reţelele de distribuţie a gazelor naturale pe 
parcursul perioadei de referinţă, total unit. 70 7 12 32 121
inclusiv de la  reţelele:
de înaltă presiune, de categoria I şi II unit.
de medie presiune unit. 1 1 2
de joasă presiune unit. 69 7 12 31 119

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 6981,5 1853,1 1255,200 6179,1 16268,9
Volumul de gaze naturale distribuite prin reţelele de distribuţie 
a gazelor naturale pentru consumatorii finali, total

mii m3 6581,5 1874,6 1248,2 5861,4 15565,7
inclusiv racordaţi la reţelele:
 de  înaltă presiune, de categoria I şi II mii m3
 de  medie presiune mii m3 1424,9 358,5 419,3 1314,8 3517,5
 de joasă presiune mii m3 5156,6 1516,1 828,9 4546,6 12048,2
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 326,9 30,3 7,0 303,1 667,3
% 4,7 1,6 0,6 4,9 4,1

10. Achitările pentru serviciile de distribuţie a gazelor naturale % 
Numarul intreruperilor programate -total, incl. cu durata 30 21 33 0 84
pina la 24 ore întreruperi 30 21 29 80
pina la 48 ore întreruperi 0 0
pina la 72 ore întreruperi 4 4
pina la 120 ore întreruperi 0
peste 120 ore întreruperi
Numarul intreruperilor neprogramate -total, incl. cu durata 1 5 1 1 8
pina la 36 ore întreruperi 1 5 1 1 8
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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