
Nr. Indicatorul Unitate 

măsură

Tr.I Tr.II Tr.III Tr.IV Anual 

Volumul de gaze naturale procurate, 

total mii m3 1126,2 252,5 108,4 980,2 2467,2

inclusiv  :

de la  producători autohtoni mii m3 1126,2 252,5 108,4 980,2 2467,2

din import mii m3

 de la alţi furnizori mii m3

inclusiv:  

consumatorilor casnici mii m3 725,4 188,7 96,1 527,7 1537,9

consumatorilor noncasnici - total mii m3 397,5 60,9 13,6 442,2 914,2

din care conectaţi la reţelele de gaze  

naturale:

 de înaltă presiune, de categoria I şi II mii m3

 de medie presiune mii m3 271,8 27,3 7,4 205,0 511,5

 de joasă presiune mii m3 851,1 222,3 102,3 764,9 1940,6

Altor titulari de licenţe, total mii m3

din care conectaţi la reţelele de gaze 

naturale:

 de înaltă presiune, de categoria I şi II mii m3

 de medie presiune mii m3

 de joasă presiune mii m3

Achitarile pentru gazele naturale

furnizate 98,5 97 98,7 99,9 99,9

inclusiv de către:

consumatori casnici 97 94 97,5 99,8 99,8

consumatori noncasnici 100 100 100 100 100

alţi titulari de licenţe

Numărul consumatorilor finali deserviţi

la sfîrşitul perioadei de referinţă, total cons. 2671 2688 2726 2802 2802

inclusiv:

consumatori casnici cons. 2574 2591 2629 2703 2703

consumatori noncasnici cons. 97 97 97 99 99

Numărul consumatorilor finali cu care 

au fost  încheiate contracte de furnizare 

a gazelor naturale pe parcursul  

perioadei de referinţă, total cons. 14 17 38 76 145

inclusiv:

consumatori casnici cons. 14 17 38 74 143

consumatori noncasnici cons. 2 2

Numărul consumatorilor finali cu care 

au fost reziliate contractele de furnizare 

a gazelor naturale pe parcursul  

perioadei de referinţă, total cons.

inclusiv:

consumatori casnici cons.

consumatori noncasnici cons.

Indicatorii Tehnico-economici privind activitatea furnizorului de gaze naturale la 

tarife reglementate în anul 2020
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Volumul de gaze naturale facturate 

consumatorilor finali, total 2452,11122,9 249,6
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% din 
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gazelor 

naturale 

facturate


