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Nr. 184/18 iulie 2017 

 

Domeniul: Utilitate publică 

  

ÎN ANUL 2016, SERVICIILE DE UTILITĂṬI PUBLICE S-AU 
EXTINS FAŢĂ DE ANUL 2015 
    
 

 În anul 2016, lungimea simplă a rețelei de distribuție a apei potabile a fost de 79677,6 km, cu 3,6% mai 
mare față de anul 2015. 

 În anul 2016, lungimea simplă a conductelor de canalizare a fost de 34353,4 km, cu 8,4% mai mare față 
de anul 2015. 

 În anul 2016, lungimea simplă a rețelei de distribuție a gazelor naturale a fost de 39668,8 km, cu 1,1% 
mai mare față de anul 2015. 

 Populaţia conectată la sistemele de canalizare în anul 2016 a reprezentat 49,1% din populaţia rezidentă 
a României. 

 
ALIMENTAREA CU APĂ 
 

La 31.XII.2016, lungimea simplă a reţelei de distribuţie a apei potabile era de 79677,6 km, cu 2732,6 km 
mai mare pe total ţară, faţă de situaţia existentă la sfârşitul anului 2015. 

 
Lungimea simplă a rețelei de distribuție a apei potabile 

  

  
 
 

 Anul 2015 Anul 2016 

 
 

Anul 2016 
față de 

anul 2015 
(%) 

Lungimea simplă a rețelei de distribuție a apei potabile 
la sfârșitul anului total (km) 
     din care: 
     -muncipii și orașe 

76945,0 79677,6 103,6 

28778,7 29476,7 102,4 

Apă potabilă distribuită consumatorilor –total (mii mc) 
     din care: 
     -pentru uz casnic 

744007 740718 99,6 

561322 563416 100,4 

         Datele tabelului în format xls 
 

 
Cantitatea de apă potabilă distribuită consumatorilor din toată ţara a fost la sfârşitul anului 2016, de 

740718 mii mc, cu 3289 mii mc mai puţin faţă de anul 2015. Din această cantitate, apa potabilă distribuită pentru 
uz casnic a fost de 563416 mii mc, reprezentând 76,1% din total. 
 

Proporţia apei potabile distribuită consumatorilor care au instalate apometre, în totalul distribuit, este de 
94,8%, diferenţa de cantitate de apă potabilă distribuită fiind înregistrată în sistem “pauşal”. 

http://www.insse.ro/cms/files/statistici/comunicate/com_anuale/util_publ/util_pub16r.xls
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REŢEAUA DE CANALIZARE 

 
În anul 2016, activitatea de evacuare a apelor uzate din gospodăriile populaţiei şi din unităţile economice 

şi sociale, s-a desfăşurat în 313 municipii şi oraşe şi în 871 comune. Lungimea totală a reţelei de canalizare la 
sfârşitul anului 2016, a fost de 34353,4 km, din care 24133,5 km în municipii şi oraşe. 

 
Lungimea reţelei de canalizare pe medii de rezidenţă în anul 2016, 

comparativ cu anul 2015 
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Datele graficului în format xls 

 
Comparativ cu anul precedent, în anul 2016, lungimea reţelei de canalizare s-a extins cu 2650,8 km 

(respectiv cu 1149,1 km în mediul urban şi cu 1501,7 km în mediul rural).  
 

  Locuitorii cu locuinţele conectate la sistemele de canalizare şi epurare a apelor uzate, în anul 2016 

 Populaţia conectată la sistemele de canalizare în anul 2016 a reprezentat 49,1% din populaţia 
rezidentă a României 

În anul 2016, un număr de 9.702.739 locuitori aveau locuinţele conectate la sistemele de canalizare (SC), 
aceştia reprezentând 49,1% din populaţia rezidentă a României. 

În ceea ce priveşte epurarea apelor uzate, populaţia cu locuinţele conectate la sistemele de canalizare 
prevăzute cu staţii de epurare (SCE) a fost de 9.415.524 persoane, reprezentând 47,7% din populaţia rezidentă a 
ţării. 

Locuitorii cu locuinţele conectate la canalizare şi la staţii de epurare 

 
Datele graficului in format xls 

 

http://www.insse.ro/cms/files/statistici/comunicate/com_anuale/util_publ/util_pub16r.xls
http://www.insse.ro/cms/files/statistici/comunicate/com_anuale/util_publ/util_pub16r.xls
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Locuitorii cu locuinţele conectate la canalizare şi la staţii de epurare, pe regiuni de dezvoltare,  

în anul 2016 

 
                  

Datele graficului in format xls 

 

DISTRIBUŢIA GAZELOR NATURALE 

 
 

La sfârşitul anului 2016, lungimea totală a conductelor de distribuţie a gazelor naturale era de 39668,8 
km, din care 22406,9 km în municipii şi oraşe. 

În cursul anului 2016, s-au distribuit gaze naturale în 913 localităţi, din care 245 în municipii şi oraşe. 
Comparativ cu anul precedent, în anul 2016, lungimea conductelor de distribuţie a gazelor naturale s-a 

extins cu 428,1 km. 
Volumul gazelor naturale distribuite la sfârşitul anului 2016 a fost de 8390,7 mil. mc, cu 107,7 mil. mc mai 

mult faţă de anul precedent. Din totalul volumului gazelor naturale distribuite în anul 2016, 2917,1 mil. mc au fost 
destinate consumului casnic, reprezentând 34,8% faţă de volumul total al gazelor naturale distribuite. 

Din volumul total al gazelor distribuite, 90,8% au fost distribuite în mediul urban. 
 

 
Lungimea conductelor și volumul gazelor naturale distribuite în anul 2016  

 

  
 
 

 
Total 

 
 

din care: 
municipii și orașe 

Lungimea conductelor de distribuție 
a gazelor naturale –km– 39668,8 22406,9 

Volumul gazelor naturale distribuite 
–mil mc– 8390,7 7620,0 

din care: 
-pentru uz casnic 2917,1 2475,7 

                        Datele tabelului în format xls 

 

 

http://www.insse.ro/cms/files/statistici/comunicate/com_anuale/util_publ/util_pub16r.xls
http://www.insse.ro/cms/files/statistici/comunicate/com_anuale/util_publ/util_pub16r.xls
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DISTRIBUŢIA ENERGIEI TERMICE 

 Energia termică distribuită în anul 2016 a fost de 9393316 Gcal (cu 269394 Gcal mai puţin faţă de anul 
2015), din care pentru populaţie 7438298 Gcal (cu 196385 Gcal mai puţin faţă de anul 2015). 

  Aceasta a fost distribuită în 74 localităţi din România din care, în 65 municipii şi oraşe. Faţă de anul 2015, nu 
s-a mai distribuit energie termică în următoarele oraşe:Salonta (Bihor), Murfatlar şi  Hârșova (Constanţa), Cristuru 
Secuiesc (Harghita), Lupeni şi Vulcan (Hunedoara), Copşa Mică (Sibiu) și Fălticeni(Suceava). 

 

SPAŢII VERZI ORĂŞENEŞTI 

 
În aria municipiilor şi oraşelor, suprafaţa spaţiilor verzi sub formă de parcuri, grădini publice, locuri de 

joacă pentru copii, terenuri ale bazelor şi amenajărilor sportive era la sfârşitul anului 2016, de 26905 ha. 
La sfârşitul anului 2016, suprafaţa intravilană înregistra 462782 ha, cu 4014 ha mai mult faţă de anul 2015. 
 

Suprafața intravilană, suprafața spațiilor verzi 
  

  
 
 

 

 
Anul 2015 

 
Anul 2016 

Anul 2016 
față de  

anul 2015 

       (±) (%) 

Suprafața intravilană a orașului (ha) 458768 462782 +4014 100,9 

Suprafața spațiilor verzi (ha) 25778*) 26905 +1127 104,4 

   *) date rectificate faţă de cele publicate anterior        
    Datele tabelului în format xls 

 
 
 
 
 
 

Informaţii suplimentare: 

 Serviciile de utilităţi publice, constau în totalitatea acţiunilor şi activităţilor reglementate, prin care se 
asigură satisfacerea nevoilor de utilitate şi interes public general ale colectivităţilor locale cu privire la: 
alimentarea cu apă; canalizarea şi epurarea apelor uzate; distribuţia şi furnizarea de energie termică; 
salubrizarea localităţilor; administrarea domeniului public al unităţilor administrativ-teritoriale. 

 

 
Pentru interpretarea corectă a indicatorilor, vă rugăm să consultaţi Precizările Metodologice ataşate 
comunicatului pe homepage. 
Următorul comunicat de presă  va apărea în luna iulie 2018. 

Arhiva comunicatelor de presă: http://www.insse.ro/cms/ro/comunicate-de-presa-view 
 
Direcția de Comunicare      
e-mail: biroupresa@insse.ro 
Tel: +4021 3181869   

http://www.insse.ro/cms/ro/comunicate-de-presa-view
mailto:biroupresa@insse.ro
http://www.insse.ro/cms/files/statistici/comunicate/com_anuale/util_publ/util_pub16r.xls
http://www.insse.ro/cms/files/statistici/comunicate/com_anuale/util_publ/precizari_metodologice_2016.pdf

