
Denumire titular licenţă..........
Nr. licenţă .........

Anexa 1a la Metodologia de monitorizare a pietei interne a gazelor naturale

PCS
comercializării în 

luna curenta
consumului 

propriu înmagazinării
mii mc                        kWh RON/ kWh                      mii mc                       mii mc                       mii mc                       RON/USD

1. Din perimetre de producţie x
- gaze naturale din producţia curenta x x
2. De la furnizori externi (import direct)

- nr şi data contract……….
- nr şi data contract……….

……………………
3. De la furnizorii interni x

intern
import
amestec
intern
import
amestec
intern
import
amestec

Total x x x

NB
Gazele cumpărate/din producţie pentru a fi înmagazinate vor fi înregistrate în raportul de achiziţii numai în luna în care sunt achiziţionate

Cursul de schimb

x

x

x

x

x

x

x

x
x
x

FurnizorSpecificaţie

…………………………..

- nr şi data contract……….

- nr şi data contract……….

Anexa 1a la Metodologia de monitorizare a pietei interne a gazelor naturale

Luna …………………….
Raport privind achiziţiile de gaze naturale

Cantităţi destinate 
Structura 

achiziţiei de 
gaze naturale

Cantitate Preţ

Data......

Certificăm realitatea şi exactitatea datelor

Director general,



Anexa 1b la Metodologia de monitorizare a pietei interne a gazelor naturale

Cantitate PCS Preţ

mii mc                        kWh RON/kWh               
I. CONSUMATORI CAPTIVI x x

A. Consumatori finali conectaţi direct la SNT x x
A.1 cu un consum anual de până la 124.000 mc/an x x

 CONSUMATORI CASNICI x
A.1.1  Consumatori casnici x

D1
D2
D3
D3b
D4

 CONSUMATORI  NON-CASNICI x
A.1.2 Alţi consumatori non-casnici x

R1
R2
R3
R4

A.1.3 Alţi consumatori industriali x
I1
I2

A.1.4 Consumatori comerciali x
I1
I2

A.2 cu un consum anual între 124.000 mc/an si 1.240.000 mc/an x x
 CONSUMATORI  NON-CASNICI x

A.2.1 Alţi consumatori non-casnici x
R5

A.2.2 Producători de energie electrică şi/sau termică x
I3-1
I3-2

A.2.3 Alţi consumatori industriali x
I3-1
I3-2

A.2.4 Consumatori comerciali x
I3-1
I3-2

Raport privind vânzările de gaze naturale către consumatorii finali
Luna …………………….

Specificaţie Tipul de consumator Nr. 
consumatori



A.3 cu un consum anual între 1.240.000 mc/an şi 12.400.000 mc/an x x
 CONSUMATORI  NON-CASNICI x

A.3.1 Producători de energie electrică şi/sau termică x
I4-1
I4-2

A.3.2  Consumatori din industria chimică x
I4-1
I4-2

A.3.3 Alţi consumatori industriali x
I4-1
I4-2

A.3.4 Consumatori comerciali x
I4-1
I4-2A.4 cu un consum anual între 12.400.000 mc/an şi 124.000.000 

mc/an x x
 CONSUMATORI  NON-CASNICI x

A.4.1 Producători de energie electrică şi/sau termică x
I5-4

A.4.2 Consumatori din industria chimică
I5-4

A.4.3 Alţi consumatori industriali
I5-4

A.4.4 Consumatori comerciali
I5-4

A.5 cu un consum anual peste 124.000.000 mc/an x x
 CONSUMATORI  NON-CASNICI x

A.5.1 Producători de energie electrică şi/sau termică
A.5.2 Consumatori din industria chimică
A.5.3 Alţi consumatori industriali
A.5.4 Consumatori comerciali

B. Consumatori finali conectaţi direct în sistemul de distribuţie x x
B.1 cu un consum anual de până la 2.400 mc/an x x

 CONSUMATORI CASNICI x
B.1.1 Consumatori casnici x

D1
D2
D3

 CONSUMATORI  NON-CASNICI x
B1.2 Alţi consumatori non-casnici x

R1
R2

B1.3 Alţi consumatori industriali
I1

B1.4 Consumatori comerciali
I1

B1.5 Producători de energie electrică şi/sau termică
I1



B.2 cu un consum anual între 2.400 mc/an si 12.400 mc/an x x
 CONSUMATORI CASNICI x

B.2.1 Consumatori casnici x
D3b

 CONSUMATORI  NON-CASNICI x
B.2.2 Alţi consumatori non-casnici x

R3
B.2.3 Alţi consumatori industriali x

I1
B.2.4 Consumatori comerciali x

I1
B.2.5 Producători de energie electrică şi/sau termică

I1
B.3 cu un consum anual între 12.400 mc/an şi 124.000 mc/an x x

 CONSUMATORI CASNICI x
B.3.1 Consumatori casnici x

D4
 CONSUMATORI  NON-CASNICI x

B.3.2 Alţi consumatori non-casnici x
R4

B.3.3 Alţi consumatori industriali x
I2

B.3.4 Consumatori comerciali x
I2

B.3.5 Producători de energie electrică şi/sau termică x
I2

B.4 cu un consum anual intre 124.000 mc/an si 1.240.000 mc/an x x
 CONSUMATORI  NON-CASNICI x

B.4.1 Alţi consumatori non-casnici x
R5

B.4.2 Alţi consumatori industriali x
I3-1
I3-2

B.4.3 Consumatori comerciali x
I3-1
I3-2

B.4.4 Producători de energie electrică şi/sau termică x
I3-1
I3-2



Cantitate PCS Preţ

 serviciile de 
transport

 serviciile de 
înmagazinare

 serviciile de 
distribuţie

RON/kWh                        RON/kWh                        RON/kWh                        

 - denumire client……. intern
import
amestec

 - denumire client……. intern
import
amestec

Total x x x x

Anexa 1c la Metodologia de monitorizare a pietei interne a gazelor naturale

Specificaţie

Raport privind vânzările de gaze naturale către alţi furnizori/distribuitori/transportatori
Luna …………………….

 Tarife medii incluse în preţ pentru:

Structură 
vânzări

Nr şi data 
contract

mii mc                       RON/kWh                      kWh

Data......

Certificăm realitatea şi exactitatea datelor

Director general



Anexa 1d la Metodologia de monitorizare a pietei interne a gazelor naturale

Cantitate PCS Preţ

mii mc                        kWh RON/kWh

- Consum tehnologic
- Consum energetic ( încălzire, preparare hrană, apă caldă)
- Diferenţe stocuri din conductele proprii
- Diferenţe stocuri din condutele terţilor
- Abateri datorate erorilor de măsură

Total x

Specificaţie

Consum propriu si stocuri
Luna …………………….

Data.....

Certificăm realitatea şi exactitatea datelor

Director general



Stoc în depozit la 
începutul lunii Cantitate injectată PCS la ieşirea din 

SNT Cantitate extrasă

kWh mii mc  kWh mii mc  

Total x

depozitul ……………

Nr./data contract de 
înmagazinare

depozitul ……………

Denumire depozit

Înmagazinare

depozitul ……………

Luna …………………….

Data......

Certificăm realitatea şi exactitatea datelor

Director general,



PCS la intrarea 
în SNT

Preţul gazelor naturale 
injectate/extrase Stoc la sfârşitul lunii

kWh RON/kWh                       kWh

intern
import
amestec
intern
import
amestec
intern
import
amestec

x

Anexa 1e la Metodologia de monitorizare a pietei interne a gazelor naturale

Înmagazinare

Structura 
cantităţilor 

injectate/extrase

Luna …………………….

Data......

Certificăm realitatea şi exactitatea datelor

Director general,



Denumire titular licenţă..........
Nr. licenţă .........

Cantitate distribuită PCS

mii mc kWh

TOTAL servicii de distribuţie pentru: x

A. Total consumatori finali captivi : x

B.1 cu un consum de pana la 2.400 mc/an x

zona de calitate gaze ………

zona de calitate gaze ………

……..

B.2 cu un consum intre 2.400 mc/an si 12.400 mc/an x

zona de calitate gaze ………

zona de calitate gaze ………

……..

B.3 cu un consum intre 12.400 mc/an si 124.000 mc/an x

zona de calitate gaze ………

zona de calitate gaze ………

……..

B.4 cu un consum intre 124.000 mc/an si 1.240.000 mc/an x

Anexa 5 la Metodologia de monitorizare a pietei interne a gazelor naturale

Nr./data contract 
distribuţie

luna …………………….
Raport privind serviciile de distribuţie prestate în

Data........

Certificăm realitatea şi exactitatea datelor

Director general,



Denumire titular licenţă..........
Nr. licenţă .........

zona de calitate gaze ………

zona de calitate gaze ………

……..

B.5 cu un consum între 1.240.000 mc/an şi 12.400.000 mc/an x

zona de calitate gaze ………

zona de calitate gaze ………

……..

B.6 cu un consum peste 12.400.000 mc/an x

zona de calitate gaze ………

zona de calitate gaze ………

……..

B. Total consumatori finali eligibili : x

E.1 cu un consum de pana la 2.400 mc/an x

E.2 cu un consum intre 2.400 mc/an si 12.400 mc/an x

E.3 cu un consum intre 12.400 mc/an si 124.000 mc/an x

E.4 cu un consum intre 124.000 mc/an si 1.240.000 mc/an x

E.5 cu un consum între 1.240.000 mc/an şi 12.400.000 mc/an x
E.6 cu un consum peste 12.400.000 mc/an x
C. Total furnizori licenţiaţi: x

- denumire furnizor

- denumire furnizor

Data........

Certificăm realitatea şi exactitatea datelor

Director general,



Denumire titular licenţă..........
Nr. licenţă .........

1000mc/h                         PCS 1000mc/h                         PCS 1000mc/h                         PCS 1000mc/h                         PCS

I. Puncte de intrare în SNT: x
A. pentru gazele naturale din IMPORT x
1. SRM Isaccea x

- furnizor/consumator eligibil….. x x
- furnizor/consumator eligibil….. x x
- furnizor/consumator eligibil….. x x

2. SRM Medieşu Aurit x
- furnizor/consumator eligibil….. x x
- furnizor/consumator eligibil….. x x
- furnizor/consumator eligibil….. x x

3. SRM Szeged x
- furnizor/consumator eligibil….. x x
- furnizor/consumator eligibil….. x x
- furnizor/consumator eligibil….. x x

B. Pentru gazele naturale din PRODUCŢIA INTERNĂ x
1. SRM 1 … x
Denumire producator x x
Denumire furnizor/consumator eligibil x x
2. SRM 2 … x
Denumire producator x x
Denumire furnizor/consumator eligibil x x
.............
II. Puncte de ieşire din SNT x
SRM 1.... x
Denumire furnizor licenţiat 1…. x x
Denumire furnizor liceţiat 2…. x x
Denumire consumator eligibil/ loc de consum 1.... x x
Denumire consumator eligibil/ loc de consum 2.... x x
SRM 2.... x
 Denumire furnizor licenţiat 1…. x x
 Denumire furnizor liceţiat 2…. x x
Denumire consumator eligibil/ loc de consum 1.... x x
Denumire consumator eligibil/ loc de consum 2.... x x
SRM 3.... x
 Denumire furnizor licenţiat 1…. x x
 Denumire furnizor liceţiat 2…. x x
Denumire consumator eligibil/ loc de consum 1.... x x
Denumire consumator eligibil/ loc de consum 2.... x x

Anexa 2 la Metodologia de monitorizare a pietei interne a gazelor naturale

Nr./dată 
contract 

Raport privind serviciile de transport prestate în
luna ..........................

Capacitate totală Capacitate 
disponibilă

Capacitate 
rezervată Cantitate preluată

Data.....
Certificăm realitatea şi exactitatea datelor

Director general,



Denumire titular licenţă..........
Nr. licenţă .........

Capacitate totală      Capacitate 
disponibilă Capacitate rezervată               Cantitate 

injectată PCS Cantitate extrasă        PCS Stoc iniţial Stoc final        

mii mc                         mii mc                         mii mc                         
/ciclu de depozitare mii mc                         kWh mii mc                         kWh kWh kWh

 Servicii de înmagazinare pentru: x
Denumire depozit 1 x
A. Furnizori licenţiaţi x x
- denumire furnizor 1 x x
- denumire furnizor 2 x x
B. Consumatori eligibili x x
- denumire consumator eligibil 1 x x
- denumire consumator eligibil 2 x x
Denumire depozit 2 x
A. Furnizori licenţiati x x
- denumire furnizor 1 x x
- denumire furnizor 2 x x
B. Consumatori eligibili x x
- denumire consumator eligibil 1 x x
- denumire consumator eligibil 2 x x
……………………………… x x
Denumire depozit n x
A. Furnizori licenţiaţi x x
- denumire furnizor 1 x x
- denumire furnizor 2 x x
B. Consumatori eligibili x x
- denumire consumator eligibil 1 x x
- denumire consumator eligibil 2 x x

Anexa 4 la Metodologia de monitorizare a pietei interne a gazelor naturale

Nr./data contract de 
înmagazinare

Raport privind serviciile de înmagazinare prestate în
luna ..........................

Data

Certificăm realitatea şi exactitatea datelor şi informaţiilor

Director general,



Denumire titular licenţă..........
Nr. licenţă .........

Capacitate totală Capacitate 
disponibilă Capacitate rezervată Cantitate transportată PCS Tarif tranzit

1000mc/h                         1000mc/h                         1000mc/h                        mii mc                         kWh RON/kWh                         
Fir 1…….. x

          - beneficiar 1 x x

          - beneficiar 2 x x

          - beneficiar 3 .... x x
Fir 2……..

          - beneficiar 1 x x x

          - beneficiar 2 x x

          - beneficiar 3 .… x x
Fir 3…….. x

          - beneficiar 1 x x

          - beneficiar 2 x x

          - beneficiar 3 .… x x
Total x

Raport privind serviciile de tranzit prestate în
luna ..........................

Nr./data 
contract Total prestaţie

Anexa 3 la Metodologia de monitorizare a pietei interne a gazelor naturale

Data........

Certificăm realitatea şi exactitatea datelor

Director general,


