
Nr. Indicatorul Unitate măsură Trimestrul I Trimestrul II Trimestrul III Trimestrul IV Anul 2022

Lungimea reţelelor de distribuţie a gazelor 
naturale, total km 1658.399 1672.100 1680.766 1694.949 1694.949

inclusiv a reţelelor:
 de înaltă presiune, de categoria I şi II km 429.764 429.764 429.764 429.764 429.764
de medie presiune km 369.441 370.343 372.832 376.303 376.303
de joasă presiune km 859.194 871.993 878.170 888.882 888.882

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. 31235 31500 31710 31978 31978

inclusiv la reţele:
 de înaltă presiune, de categoria I şi II unit. 9 9 9 9 9
de medie presiune unit. 251 251 251 251 251
de joasă presiune unit. 30975 31240 31450 31718 31718
Numărul instalaţiilor de gaze naturale ale 
consumatorilor finali, deconectate de la reţelele 
de distribuţie a gazelor naturale pe parcursul 
perioadei de referinţă, total

unit. 88 190 173 204 655

inclusiv de la  reţelele:
de înaltă presiune, de categoria I şi II unit.
de medie presiune unit.
de joasă presiune unit. 88 190 173 204 655

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

solicitanti 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

6.
Volumul  total de gaze naturale intrate în reţelele 
de distribuţie a gazelor naturale, total mii m3 10533.5 2569.4 2098.3 5132.1 20333.4

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

mii m3 10105.4 2555.4 2066.6 4856.0 19594.9

inclusiv racordaţi la reţelele:
 de  înaltă presiune, de categoria I şi II mii m3 256.3 84.912 188.662 168.3 698.2
 de  medie presiune mii m3 2408.3 540.533 616.85 1334.2 4899.9
 de joasă presiune mii m3 7440.7 1929.9 1261.0 3353.6 13996.8
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 414.0 24.8 31.8 269.7 728.7

% 3.9% 1.0% 1.5% 5.3% 3.6%

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 38.0 133.0 72.0 49.0 292.0
pina la 48 ore întreruperi 3.0 4.0 7.0
pina la 72 ore întreruperi 4.0 4.0
pina la 120 ore întreruperi 1.0 1.0
peste 120 ore întreruperi
Numarul intreruperilor neprogramate cu durata
pina la 36 ore întreruperi 1.0 2.0 3.0 1.0 7.0
pina la 54 ore întreruperi
pina la 72 ore întreruperi
pina la 120 ore întreruperi
peste 120 ore întreruperi

Anexa nr.2
la Hotărîrea Consiliului de administrație al ANRE

nr. 670 din 12 august 2014

9.

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

Indicatorii tehnico-economici privind activitatea operatorului reţelei de distribuţie SRL "Ungheni-gaz"                                                                  în 
trimestrul I, II, III, IV anul 2022
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