
 

Anexa nr. 2 

la Hotărârea Consiliului de 

administrație al ANRE 

nr. 670 din 12 august 2014 

 

Indicatorii tehnico-economici privind activitatea operatorilor reţelelor de distribuție, ce 

urmează a fi plasați trimestrial şi anual pe paginile lor electronice 

 

Nr. Indicatorul 
Unitate 

măsură 

Trimestru  Anual 

I II III IV 2016 

1 

Lungimea reţelelor de 

distribuţie a gazelor 

naturale, total 

km 1800,331 1800.913 1802,784 1804.496 1804.496 

  inclusiv a reţelelor:        

  
de înaltă presiune, de 

categoria I şi II 
km 407,380 407.380 407,380 407,380 407,380 

  de medie presiune km 465,377 465.377 466,142 466.565 466.565 

  de joasă presiune km 927,574 928.156 929,262 930.551 930.551 

2 

Capacitatea tehnică a 

reţelelor de distribuţie a 

gazelor naturale, total 

(conform proiectului) 

m3/h 182500 182500 182500 182500 182500 

3 

Numărul instalaţiilor de 

gaze naturale ale 

consumatorilor finali, 

racordate la reţelele de 

distribuţie a gazelor naturale 

la sfârşitul perioadei de 

referinţă, total 

unit. 60121 60171 60372 60623 60623 

  inclusiv la reţele:        

  
de înaltă presiune, de 

categoria I şi II 
unit. 8 8 8 8 8 

  de medie presiune unit. 365 365 369 372 372 

  de joasă presiune unit. 59748 59798 59995 60243 60243 

4 

Numărul instalaţiilor de 

gaze naturale ale 

consumatorilor finali, 

deconectate de la reţelele de 

distribuţie a gazelor naturale 

pe parcursul perioadei de 

referinţă, total 

unit.      

  inclusiv de la reţelele:        

  
de înaltă presiune, de 

categoria I şi II 
unit.      

  de medie presiune unit.      

  de joasă presiune unit.      

5 

Numărul solicitanţilor, 

potenţiali consumatori finali, 

cărora li s-a refuzat accesul 

la reţelele de distribuţie a 

gazelor naturale 

solicitanţi      



6 

Volumul total de gaze 

naturale intrate în reţelele de 

distribuţie a gazelor 

naturale, total 

mii m3 40176 7272 6306 36482 90236 

7 

Volumul de gaze naturale 

distribuite prin reţelele de 

distribuţie a gazelor naturale 

pentru consumatorii finali, 

total 

mii m3 37843 6832 5672 33519 83866 

  
inclusiv racordaţi la reţelele: 

 
       

  
de înaltă presiune, de 

categoria I şi II 
mii m3 603 281 412 929 2225 

  de medie presiune mii m3 26554 3522 2986 23765 56827 

  de joasă presiune mii m3 10686 3029 2274 8825 24814 

8 

Volumul de gaze naturale 

distribuite prin reţelele de 

distribuţie a gazelor naturale 

altor titulari de licenţe - total 

mii m3 863 139 108 785 1895 

  inclusiv prin reţelele:        

  
de înaltă presiune, de 

categoria I şi II 
mii m3      

  de medie presiune mii m3 863 139 108 785 1895 

  de joasă presiune mii m3      

9 

Consumul tehnologic şi 

pierderile de gaze naturale în 

reţelele de distribuţie a 

gazelor naturale, total 

mii m3 1470 301 526 2178 4475 

% 3.66 4,14 8,34 5.97 4.96 

10 

Achitările pentru serviciile 

de distribuţie a gazelor 

naturale 

% 

 

100 

 

100 100 100 100 

11 
Numărul întreruperilor 

programate cu durata 
       45       73 80 55 253 

  pînă la 24 ore întreruperi 45 68 76 54 243 

  pînă la 48 ore întreruperi 0 2 1 0 3 

  pînă la 72 ore întreruperi 0 1 3 1 5 

  pînă la 120 ore întreruperi 0 2 0 0 2 

  peste 120 ore întreruperi 0 0 0 0 0 

12 
Numărul întreruperilor 

neprogramate cu durata 
       12    6 0 1 19 

  pînă la 36 ore întreruperi 12 6 0 1 19 

  pînă la 54 ore întreruperi 0 0 0 0 0 

  pînă la 72 ore întreruperi 0 0 0 0 0 

  pînă la 120 ore întreruperi 0 0 0 0 0 

  peste 120 ore întreruperi 0 0 0 0 0 

 

 


