
Nr. Indicatorul
Unitate 

măsură
Trimestrul I Trimestrul II Trimestrul III Trimestrul IV Anual 2019

Lungimea reţelelor de distribuţie a gazelor 

naturale, total
km 1602,144 1602,865

inclusiv a reţelelor:

de înaltă presiune, de categoria I şi II km 389,817 389,817

de medie presiune km 508,188 508,418

de joasă presiune km 704,139 704,630

2. 
Capacitatea tehnică a reţelelor de distribuţie a 

gazelor naturale, total (conform proiectului) m
3

/ h 313000 313000

Numărul instalaţiilor de gaze naturale ale 

consumatorilor finali, racordate la reţelele de 

distribuţie a gazelor naturale  la sfârşitul 

perioadei de referinţă, total

unit. 32626 32736

inclusiv la reţele:

de înaltă presiune, de categoria I şi II unit. 5 5

de medie presiune unit. 47 47

de joasă presiune unit. 32574 32684

Numărul instalaţiilor de gaze naturale ale 

consumatorilor finali, deconectate de la reţelele 

de distribuţie a gazelor naturale pe parcursul 

perioadei de referinţă, total

unit. 0 0

inclusiv de la  reţelele:

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

de medie presiune unit. 0 0

de joasă presiune unit. 0 0

5.

Numărul solicitanţilor, potenţiali consumatori

finali, cărora li s-a refuzat accesul la reţelele de

distribuţie a gazelor naturale

solicitanti 0 0

6.
Volumul  total de gaze naturale intrate în 

reţelele de distribuţie a gazelor naturale, total 
mii m

3 13974,705 3991,629

Volumul de gaze naturale distribuite prin 

reţelele de distribuţie a gazelor naturale pentru 

consumatorii finali, total

mii m
3 13034,043 3957,352

inclusiv racordaţi la reţelele:

 de  înaltă presiune, de categoria I şi II mii m
3 192,447 164,746

 de  medie presiune mii m
3 1360,635 985,473

 de joasă presiune mii m
3 11480,961 2807,133

Volumul de gaze naturale distribuite prin 

reţelele de distribuţie a gazelor naturale altor 

titulari de licenţe - total
mii m

3 0 0

inclusiv prin reţelele:

 de  medie presiune mii m
3 0 0

 de joasă presiune mii m
3

0 0

mii m
3 902,465 33,547

% 6,5 0,8

10. Necesitati proprii mii m
3

38,197 0,730

11.
Achitările pentru serviciile de distribuţie a 

gazelor naturale
% 77,2 98,6

Numarul intreruperilor programate cu durata 10 23

pina la 24 ore întreruperi 10 15

pina la 48 ore întreruperi 0 8

pina la 72 ore întreruperi 0 0

pina la 120 ore întreruperi 0 0

peste 120 ore întreruperi 0 0

Numarul intreruperilor neprogramate cu durata 0 1

pina la 36 ore întreruperi 0 1

pina la 54 ore întreruperi 0 0

pina la 72 ore întreruperi 0 0

pina la 120 ore întreruperi 0 0

peste 120 ore întreruperi 0 0

9.

Consumul tehnologic şi pierderile de  gaze 

naturale în reţelele de distribuţie a gazelor 

naturale, total

Anexa 

Indicatorii tehnico-economici privind activitatea operatorului reţelelor de distribuţie SRL" Floreşti - gaz " 
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