
Nr. Indicatorul Unitate măsură Trimestrul I Trimestrul II Trimestrul III Trimestrul IV Anul 2021

Lungimea reţelelor de distribuţie a gazelor 
naturale, total

km 1599.724 1604.874 1624.416 1654.139 1654.139

inclusiv a reţelelor:
 de înaltă presiune, de categoria I şi II km 426.752 426.752 427.536 428.086 428.086
de medie presiune km 354.240 355.398 358.816 367.679 367.679
de joasă presiune km 818.732 822.724 838.064 858.374 858.374

2. 
Capacitatea tehnică a reţelelor de distribuţie a 
gazelor naturale, total (conform proiectului)

m3/h 95000 95000 95000 95000 95000

Numărul instalaţiilor de gaze naturale ale 
consumatorilor finali, racordate la reţelele de 
distribuţie a gazelor naturale  la sfârşitul 
perioadei de referinţă, total unit.

30179 30638 31021 31629 31629

inclusiv la reţele:
 de înaltă presiune, de categoria I şi II unit. 9 9 9 9 9
de medie presiune unit. 249 249 249 249 249
de joasă presiune unit. 29921 30380 30763 31371 31371
Numărul instalaţiilor de gaze naturale ale 
consumatorilor finali, deconectate de la reţelele 
de distribuţie a gazelor naturale pe parcursul 
perioadei de referinţă, total unit.

78 88 164 115 445

inclusiv de la  reţelele:
de înaltă presiune, de categoria I şi II unit.
de medie presiune unit.
de joasă presiune unit. 78 88 164 115 445

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

0.0 0.0

6.
Volumul  total de gaze naturale intrate în 
reţelele de distribuţie a gazelor naturale, total mii m3

12880.6 3925.4 3251.6 9183.9 29242.2

Volumul de gaze naturale distribuite prin 
reţelele de distribuţie a gazelor naturale pentru 
consumatorii finali, total mii m3

12323.7 3904.0 3219.7 8856.7 28304.1

inclusiv racordaţi la reţelele:
 de  înaltă presiune, de categoria I şi II mii m3 221.4 103.612 237.7 263.3 826.0
 de  medie presiune mii m3 2922.0 867.746 1138.0 2213.1 7141.0
 de joasă presiune mii m3 9180.3 2932.6 1844.0 6380.3 20337.2
Volumul de gaze naturale distribuite prin 
reţelele de distribuţie a gazelor naturale altor 
titulari de licenţe - total mii m3
inclusiv prin reţelele:
 de  înaltă presiune, de categoria I şi II mii m3
 de  medie presiune mii m3
 de joasă presiune mii m3

mii m3 473.8 15.8 27.6 313.4 830.5

%

3.7% 0.4% 0.8% 3.4% 2.8%

10.
Achitările pentru serviciile de distribuţie a 
gazelor naturale % 

100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%

Numarul intreruperilor programate cu durata
pina la 24 ore întreruperi 54.0 127.0 106.0 99.0 386.0
pina la 48 ore întreruperi 4.0 4.0
pina la 72 ore întreruperi
pina la 120 ore întreruperi 1.0 1.0
peste 120 ore întreruperi
Numarul intreruperilor neprogramate cu durata

pina la 36 ore întreruperi 5.0 4.0 3.0 12.0
pina la 54 ore întreruperi
pina la 72 ore întreruperi
pina la 120 ore întreruperi
peste 120 ore întreruperi

9.

Consumul tehnologic şi pierderile de  gaze 
naturale în reţelele de distribuţie a gazelor 
naturale, total

                                                            Anexa nr. 2                                                                                    la Hotărîrea Consiliului de 
administraţie  al ANRE                                                                nr.670 din 12 august 2014  

Indicatorii tehnico-economici privind activitatea operatorului reţelei de distribuţie SRL "Ungheni-gaz" în trimestrele I, II, III, IV  anul 2021
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