
 

 

 

Indicatorii  tehnico-economici  privind  activitatea  SRL “Bălţi-Gaz”   în 

conformitate  cu  Anexa  nr. 2  la  Hotărârea  Consiliului  de  administrație  al   

ANRE  nr. 670 din 12.08.2014 

 

 

Nr. 
Indicatorul 

Unitate 

măsură 

Trimestru  Anual 

I II III IV 2019 

1 
Lungimea reţelelor de distribuție a 

gazelor naturale, total 
km 

1848.521 
1849.779 

   

  inclusiv a reţelelor:   
      

  de înaltă presiune, de categoria I şi II km 
423.485 423.485    

  de medie presiune km 
479.491 479.996    

  de joasă presiune km 
945.545 946.298    

2 

Capacitatea tehnică a reţelelor de 

distribuție a gazelor naturale, total 

(conform proiectului) 

m3/h 
182500 182500    

3 

Numărul instalațiilor de gaze naturale 

ale consumatorilor finali, racordate la 

rețelele de distribuție a gazelor naturale 

la sfârșitul perioadei de referință, total 

unit. 
61749 

 

62163 

 

   

  inclusiv la rețele:   
      

  de înaltă presiune, de categoria I şi II unit. 
8 10    

  de medie presiune unit. 
387 417    

  de joasă presiune unit. 
61354 61736    

4 

Numărul instalațiilor de gaze naturale 

ale consumatorilor finali, deconectate 

de la rețelele de distribuție a gazelor 

naturale pe parcursul perioadei de 

referință, total 

unit. 
387 362    

  inclusiv de la rețelele:   
      

  de înaltă presiune, de categoria I şi II unit. 
0 1    

  de medie presiune unit. 
3 0    

  de joasă presiune unit. 
384 361    

5 

Numărul solicitanților, potențiali 

consumatori finali, cărora li s-a refuzat 

accesul la rețelele de distribuție a 

gazelor naturale 

 

solicitanți 
1 0    

6 

Volumul total de gaze naturale intrate în 

rețelele de distribuție a gazelor naturale, 

total 

mii m3 
42348 8708    

7 

Volumul de gaze naturale distribuite 

prin rețelele de distribuție a gazelor 

naturale pentru consumatorii finali, total 

mii m3 40674 

 

8327 
   



  
inclusiv racordați la rețelele: 

 
  

     

  de înaltă presiune, de categoria I şi II mii m3 714 

 

83 
   

  de medie presiune mii m3 
25926 3892    

  de joasă presiune mii m3 
14034 4352    

8 

Volumul de gaze naturale distribuite 

prin rețelele de distribuție a gazelor 

naturale altor titulari de licențe - total 

mii m3 
1249 259    

  inclusiv prin rețelele:   
     

  de înaltă presiune, de categoria I şi II mii m3 
0 0    

  de medie presiune mii m3 
1249 259    

  de joasă presiune mii m3 
0 0    

9 

Consumul tehnologic şi pierderile de 

gaze naturale în rețelele de distribuție a 

gazelor naturale, total 

mii m3 425 

 

122 
   

% 
1.0% 1.4%    

10 
Achitările pentru serviciile de 

distribuție a gazelor naturale 
% 

55.7 100    

11 
Numărul întreruperilor programate cu 

durata 
  55       85 

   

  până la 24 ore întreruperi 
52 81    

  până la 48 ore întreruperi 
3 1        

  până la 72 ore întreruperi 
0 3         

  până la 120 ore întreruperi 
0 0        

  peste 120 ore întreruperi 
0 0    

12 
Numărul întreruperilor neprogramate cu 

durata 
  

3 4    

  până la 36 ore întreruperi 
3 2    

  până la 54 ore întreruperi 
0 0       

  până la 72 ore întreruperi 
0 1           

  până la 120 ore întreruperi 
0 1         

  peste 120 ore întreruperi 
0  0    

   
     

 


