
Nr. Indicatorul Unitate 

măsură

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

Volumul de gaze naturale procurate, 

total mii m3 1562,2 383,8 153,6 1135,1 3234,7

inclusiv  :

de la  producători autohtoni mii m3 1562,2 383,8 153,6 1135,1 3234,7

din import mii m3

 de la alţi furnizori mii m3

inclusiv:  

consumatorilor casnici mii m3 1058,8 309,8 142,3 818,1 2329,0

consumatorilor noncasnici - total mii m3 498,3 73,2 14,0 295,4 880,9

din care conectaţi la reţelele de gaze  

naturale:

 de înaltă presiune, de categoria I şi II mii m3

 de medie presiune mii m3 334,9 44,1 8,6 198,3 585,9

 de joasă presiune mii m3 1222,2 338,9 147,7 915,1 2623,9

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 97,9 99,8 99,9 99,9

inclusiv de către:

consumatori casnici 99,7 97,8 99,8 99,8 99,8

consumatori noncasnici 95,6 98,7 100 99,9 99,9

alţi titulari de licenţe

Numărul consumatorilor finali deserviţi

la sfîrşitul perioadei de referinţă, total cons. 2832 2910 3008 3147 3147

inclusiv:

consumatori casnici cons. 2747 2825 2923 3059 3059

consumatori noncasnici cons. 85 85 85 88 88

Numărul consumatorilor finali cu care 

au fost  încheiate contracte de furnizare 

a gazelor naturale pe parcursul  

perioadei de referinţă, total cons. 45 78 98 138 359

inclusiv:

consumatori casnici cons. 44 78 98 136 356

consumatori noncasnici cons. 1 2 3

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.

                                                                 Anexa nr.3 

la Hotătîrea Consiliului de administraţie  al ANRE 

nr.670 din 12 august 2014  

  Indicatorii tehnico-economici privind activitatea furnizorului de gaze naturale                                                  

ÎCS NORD GAZ-SÎNGEREI S.R.L. anul 2021                                                                                                             
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Volumul de gaze naturale facturate 

consumatorilor finali, total mii m3 1557,1 383 156,3 1113,5
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