
 

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 2015 

1 

Lungimea reţelelor de distribuţie a 

gazelor naturale, total 

 

km 1784.11 1784.82 1785.294 1797.885 1797.885 

  inclusiv a reţelelor:             

  de înaltă presiune, de categoria I şi II km 407.38 407,380 407.380 407.380 407.380 

  de medie presiune km 452.29 452,631 452.631 463.284 463.284 

  de joasă presiune km 924.435 924.812 925.283 927.221 927.221 

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. 59533 59663 59887  60075  60075 

  
inclusiv la reţele: 

 
            

  de înaltă presiune, de categoria I şi II unit. 6 6  6  8  8 

  de medie presiune unit. 361 361  361  365  365 

  
de joasă presiune 

 
unit. 59166 59296  59520  59702  59702 

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. 190 219 127  224  760 

  
inclusiv de la reţelele: 

 
            

  de înaltă presiune, de categoria I şi II unit. 
 

  
 

    

  de medie presiune unit. 5 2  3  0 10  

  de joasă presiune unit. 185 217 124  224   750 

5 

Numărul solicitanţilor, potenţiali 

consumatori finali, cărora li s-a refuzat 

accesul la reţelele de distribuţie a 

gazelor naturale 

 

solicitanţi 0 0 0     

6 

Volumul total de gaze naturale intrate în 

reţelele de distribuţie a gazelor naturale, 

total 

 

mii m3 41 001 10 568 6041 30075 87689 

7 

Volumul de gaze naturale distribuite 

prin reţelele de distribuţie a gazelor 

naturale pentru consumatorii finali, total 

 

mii m3 38 502 9 510 5151 27131 80298 



  inclusiv racordaţi la reţelele:             

  de înaltă presiune, de categoria I şi II mii m3 20586 2 001 317 625 1812 

  de medie presiune mii m3 6 557 2 966 2211 19698 53150 

  de joasă presiune mii m3 11 359 4 543 2623 6812 25336 

8 

Volumul de gaze naturale distribuite 

prin reţelele de distribuţie a gazelor 

naturale altor titulari de licenţe - total 

mii m3 961 206 105 591 1863 

  inclusiv prin reţelele:             

  de înaltă presiune, de categoria I şi II mii m3 25 9 2 0 36 

  de medie presiune mii m3 936 197 103 592 1828 

  de joasă presiune mii m3        -              -               -                   -                 -       

9 

Consumul tehnologic şi pierderile de 

gaze naturale în reţelele de distribuţie a 

gazelor naturale, total 

mii m3 1 538 852 785 2353 5528 

% 3,75 8,06 13.0%   6.3% 

10 
Achitările pentru serviciile de distribuţie 

a gazelor naturale 
%      

11 
Numărul întreruperilor programate cu 

durata 
        38           68            92                 52            250     

  pînă la 24 ore întreruperi 34 62        87                 49            232     

  pînă la 48 ore întreruperi 4 3          1                   2              10     

  pînă la 72 ore întreruperi 0 3          4                   1                8     

  pînă la 120 ore întreruperi 0 0         -                   -                 -       

  peste 120 ore întreruperi 0 0         -                   -                 -       

12 
Numărul întreruperilor neprogramate cu 

durata 
          3             8              6                 10              27     

  pînă la 36 ore întreruperi 3 8          5                   9              25     

  pînă la 54 ore întreruperi 0 0         -                     1                1     

  pînă la 72 ore întreruperi 0 0          1                 -                  1     

  pînă la 120 ore întreruperi 0 0         -                   -                 -       

  peste 120 ore întreruperi 0 0         -                   -                 -       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Anexa nr. 3 

la Hotărârea Consiliului de 

administrație al ANRE 

nr. 670 din 12 august 2014 

 

Indicatorii tehnico-economici privind activitatea furnizorilor de gaze naturale la tarife 

reglementate, ce urmează a fi plasați trimestrial şi anual pe paginile lor electronice 

 

Nr. Indicatorul 
Unitate 

măsură 
Trimestru Annual 

   
 I  II III IV 2015 

1 
Volumul de gaze naturale 

procurate, total 
mii m3 41001 10 568 6042 30078 87689 

  inclusiv :             

  de la producători autohtoni mii m3           

  din import mii m3           

  de la alți furnizori mii m3 41001 10 568 6042 30078 87689 

2 

Volumul de gaze naturale 

facturate consumatorilor 

finali, total 

mii m3 39463 9 716 5256 27726 82161 

  inclusiv:             

2.1

. 
consumatorilor casnici mii m3 9622 4 283 2506 5711 22122 

  
consumatorilor noncasnici - 

total 
mii m3 28880 5227 2645 21423 58175 

  
din care conectați la rețelele 

de gaze naturale: 
        

 
  

  
de înaltă presiune, de 

categoria I şi II 
mii m3 699 171 317 625 1812 

  de medie presiune mii m3 26445 4796 2211 19698 53150 

  de joasă presiune mii m3 1736 260 117 1101 3214 

2.2 
Altor titulari de licențe, 

total 
mii m3 961 206 105 591 1863 

  
din care conectați la rețelele 

de gaze naturale: 
            

  
de înaltă  presiune,  de 

categoria  I şi  II 
mii m3 25 9 2 0 36 

  de medie presiune mii m3 936 197 103 592 1828 

  de joasă presiune mii m3           

3 
Achitările pentru gazele 

naturale furnizate 

% din 

valoarea 

GN 

facturat

e 

  

  

35 119.3 162.5 58.1% 93.4% 

  inclusiv de către:           

  consumatori casnici 70 143.0    94.2     84.1% 100.2% 

  consumatori noncasnici 21 97.3 232.3 50.3% 90.3% 

  alți titulari de licențe 78 169.4 86.1 57.4% 102.8% 

4 

Numărul consumatorilor 

finali deserviți la sfârșitul 

perioadei de referință, total 

cons. 
59 17

1 
59301.0 59524 59698 59698 

  inclusiv:             

  consumatori casnici cons. 58216 58344 58567 58735 58735 

  consumatori noncasnici cons. 955 957 957 963 963 



5 

Numărul consumatorilor 

finali cu care au fost 

încheiate contracte de 

furnizare a gazelor naturale 

pe parcursul perioadei de 

referinţă, total 

cons. 100 130 223 628 628 

  inclusiv:             

  consumatori casnici cons. 80 128 223 599 599 

  consumatori noncasnici cons. 20 2 0 29 29 

6 

Numărul consumatorilor 

finali cu care au fost 

reziliate contractele de 

furnizare a gazelor naturale 

pe parcursul perioadei de 

referinţă, total 

cons.        -               -              -               1              1       

  inclusiv:             

  consumatori casnici cons.        -               -              -               -                         

  consumatori noncasnici cons.        -               -              -                1               1       

 


