
Nr. Indicatorul Unitate măsură Trimestrul I Trimestrul II Trimestrul III Trimestrul IV Total anul 2021

Lungimea reţelelor de distribuţie a gazelor naturale, total km 1404.194 1408.224 1420.666 1448.188 1448.188
inclusiv a reţelelor:

 de înaltă presiune, de categoria I şi II km 298.900 299.381 300.846 300.858 300.858
de medie presiune km 315.698 316.408 318.830 323.972 323.972
de joasă presiune km 789.596 792.435 800.990 823.358 823.358

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. 24352 24352 24612 24951 24951
inclusiv la reţele:

 de înaltă presiune, de categoria I şi II unit. 1 1
de medie presiune unit. 132 132 132 133 133
de joasă presiune unit. 24220 24220 24480 24817 24817
Numărul instalaţiilor de gaze naturale ale consumatorilor 
finali, deconectate de la reţelele de distribuţie a gazelor 
naturale pe parcursul perioadei de referinţă, total

unit. 80 81 35 27 223
inclusiv de la  reţelele:

de înaltă presiune, de categoria I şi II
unit.

de medie presiune
unit. 8 1 0 1 10

de joasă presiune unit. 72 80 35 26 213

5. Numărul solicitanţilor, potenţiali consumatori finali, cărora li
s-a refuzat accesul la reţelele de distribuţie a gazelor naturale solicitanti 0 0 0

6. Volumul  total de gaze naturale intrate în reţelele de 
distribuţie a gazelor naturale, total mii m3 9384.4 2668.9 1547.7 6281.7 19882.7

Volumul de gaze naturale distribuite prin reţelele de 
distribuţie a gazelor naturale pentru consumatorii finali, total

mii m3 8723.7 2711.5 1476.9 6100.4 19012.5
inclusiv racordaţi la reţelele:
 de  înaltă presiune, de categoria I şi II

mii m3 95.8 76.8 172.6
 de  medie presiune mii m3 1683.6 430.0 452.1 1329.1 3894.8
 de joasă presiune mii m3 7040.1 2281.5 929.0 4694.5 14945.1
Volumul de gaze naturale distribuite prin reţelele de 
distribuţie a gazelor naturale altor titulari de licenţe inclus in 
p.7 Transautogaz - total mii m3 228.7 197.9 80.5 0.0 507.1
inclusiv prin reţelele:
 de  înaltă presiune, de categoria I şi II mii m3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
 de  medie presiune mii m3 228.7 197.9 80.5 0.0 507.1
 de joasă presiune mii m3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

mii m3 408.3 183.5 70.9 167.2 829.9

% 4.4 6.9 4.6 2.7 4.2

10. Achitările pentru serviciile de distribuţie a gazelor naturale
% 

Numarul intreruperilor programate -total, incl. cu durata 39 52 50 46 187

pina la 24 ore întreruperi 39 45 44 46 174
pina la 48 ore întreruperi 0 2 2 4
pina la 72 ore întreruperi 3 2 5
pina la 120 ore întreruperi 2 2 4
peste 120 ore întreruperi 0

Numarul intreruperilor neprogramate -total, incl. cu durata 1 3 6 6 16

pina la 36 ore întreruperi 1 3 6 6 16
pina la 54 ore întreruperi
pina la 72 ore întreruperi
pina la 120 ore întreruperi
peste 120 ore întreruperi
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Indicatorii tehnico-economici privind activitatea de distribuţie SRL "Cimişlia-gaz"pentru  anul 2021
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reţelele de distribuţie a gazelor naturale, total
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