Ofertă – tip pentru consumatorii noncasnici alimentați din rețeaua Distribuție Oltenia
cu un consum de până la 100 MWh/an
CEZ Practic
Stimate client,
Suntem conştienţi că alegerea furnizorului de energie electrică este o decizie extrem de importantă pentru activitatea dumneavoastră.
Alături de noi vă veți bucura de un parteneriat transparent, capabil să răspundă prompt cerințelor dumneavoastră și să vă ofere soluții
viabile, adaptate nevoilor companiei.
Prin semnarea unui nou contract de furnizare a energiei electrice cu CEZ Vânzare, puteți accesa produse și servicii noi, pliate pe nevoile
fiecărui consumator.
Prețurile energiei electrice valabile în perioada 01.10.2022 – 31.10.2022 pentru consumatorii noncasnici din rețeaua ce aparține Distribuție
Energie Oltenia S.A. au în vedere:
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Denumire produs
Segment

1

2

3

4

Tipuri de tensiune

MT

JT

MT

JT

MT

JT

MT

JT

Unitate de măsură

Lei/MWh

Lei/MWh

Lei/MWh

Lei/MWh

Lei/MWh

Lei/MWh

Lei/MWh

Lei/MWh

Preț energie electrică activă (inclusiv TG)

2100

2100

1995

1995

1900

1900

1850

1850

Transport – componenta de extracție din rețea - TL

25.57

25.57

25.57

25.57

25.57

25.57

25.57

25.57

Tarif distribuție

100.2

271.93

100.2

271.93

100.2

271.93

100.2

271.93

Servicii sistem

9.32

9.32

9.32

9.32

9.32

9.32

9.32

9.32

2235.09

2406.82

2130.09

2301.82

2035.09

2206.82

1985.09

2156.82

Taxă Cogenerare

16.96

16.96

16.96

16.96

16.96

16.96

16.96

16.96

Taxă Certificate Verzi

72.54

72.54

72.54

72.54

72.54

72.54

72.54

72.54

2.71

2.71

2.71

2.71

2.71

2.71

2.71

2.71

442.19

474.82

422.24

454.87

404.19

436.82

394.69

427.32

2769.49

2973.85

2644.54

2848.9

2531.49

2735.85

2471.99

2676.35

0

0

0

0

0

0

0

0

Preț de furnizare

Acciză comercială*
T.V.A.

Preț total
Abonament lei/zi
Tarifele și taxele reglementate valabile la 01.07.2022

Nivelurile de tensiune sunt egale cu cele din punctele de delimitare a instalațiilor: IT= Înaltă Tensiune (110 kV), MT: Medie Tensiune (1-110 kV exclusiv) și
JT= Joasă Tensiune (0,1 - 1 kV inclusiv).

* În cazul societăților/autorităților contractante care utilizează energia electrică în scop necomercial, se va calcula acciza
necomercială în valoare de 5.42 lei/MWh.
Pentru a identifica mai ușor segmentul în care vă încadrați, consultați tabelul de mai jos:
Segment
Segment 1

Consum anual
sub 5 MWh

Segment 2

între 5 - 10 MWh

Segment 3

între 10 - 50 MWh

Segment 4

între 50 - 100 MWh

Reguli de ȋncadrare ȋn categoria de consum
1. Pentru clienţii CEZ Vânzare cu o vechime mai mare de 3 luni determinarea categoriei de consum
se face folosind media consumului lunar rezultată din istoricul tuturor locurilor de consum ale
clientului corelată cu 12 luni.
2. Pentru clienţii CEZ Vânzare cu un istoric mai mic de 3 luni în CEZ Vânzare determinarea
categoriei de consum se face pe baza prognozei de consum emisă de client.
3. De regulă, gestionarea încadrării pe categorii de consum se face anual.

Termeni şi condiţii contractuale
1. Prețul contractat se compune din prețul energiei electrice active la care se
adaugă valoarea tarifelor reglementate aferente serviciilor de transport,
sistem, distribuție, contribuției pentru cogenerarea de înaltă eficiență,
valoarea certificatelor verzi, a taxei pe valoare adăugată și orice alte
tarife/costuri introduse prin acte normative, aplicabile pe perioada derulării
contractului.
2. Prețul energiei electrice active este valabil și aplicabil pe o perioadă de 3
luni de la data începerii prestării serviciului de furnizare a energiei electrice.
După această perioadă, Furnizorul își rezervă dreptul să modifice/
actualizeze prețul, notificând clientul cu privire la noul preț modificat/
actualizat.
3. În cazul în care se constată o depășire cu +/-15% a consumului realizat, față
de cantitatea contractată în luna respectivă, conform convenției de consum
agreate de părți, Furnizorul are dreptul să solicite Clientului plata unor daune
interese în cuantum de 1500 lei/MWh, aplicate consumului de energie
electrică care depășește cantitatea contractată în luna respectivă.
4. Valoarea tarifelor și costurilor reglementate se stabilește în conformitate cu
reglementările legale în vigoare la data emiterii facturii.
5. De regulă, contractul se încheie pe durată determinată de 3 luni
calendaristice cu prelungire automată dacă niciuna dintre părţi nu notifică
încetarea acestor servicii cu cel puţin 30 de zile înainte de data expirării
perioadei de valabilitate.
6. Contractul poate înceta prin:
a) acordul de voință al părților;
b) denunțarea unilaterală din partea clientului, cu o notificare prealabilă de 21
zile și respectarea prevederilor legale în situația schimbării furnizorului;
c) reziliere de către oricare dintre părți, cu o notificare prealabilă cu cel puțin
15 zile înainte, în cazul neîndeplinirii obligațiilor contractuale și/sau în alte
situații prevăzute de legislația în vigoare;
d) reziliere/denunțare în alte situații prevăzute de prezentul contract și
legislația în vigoare.
7. Prin evenimente neprevăzute la încheierea contractului care modifică
echilibrul valoric al acestuia, antrenând o sarcină suplimentară pentru
furnizor în exercitarea obligațiilor sale contractuale, prevăzute in capitolul

8.

9.
10.
11.

12.
13.

“Impreviziunea/ modificarea circumstanțelor” din Condiţiile generale
pentru furnizarea energiei electrice la clienţii finali eligibili noncasnici, se
va înțelege în principal, dar fără a limita, modificarea prețurilor de
referință pentru energia electrică cu mai mult de 20% a costurilor
specifice, inclusiv modificări ale bazei de calcul sau a metodei de calcul
referitoare la achiziție
Clientul are dreptul să se retragă din contract în termen de 14 zile
calendaristice de la data încheierii contractului, în cazul în care
contractarea se realizează la distanţă sau în afara spaţiilor comerciale
ale furnizorului; retragerea se va redacta în format liber ales sau se va
completa formularul tipizat care se regăsește pe site-ul furnizorului
www.cez.ro.
Factura pentru energia electrică se emite, de regulă lunar, excepție făcând
anumite situații neprevăzute.
Modalități de transmitere a facturilor: în format fizic, prin poștă/curier sau
electronic, prin email.
Clientul are posibilitatea de a comunica lunar indexul autocitit. Intervalul
în care se poate comunica indexul autocitit, precum și mijloacele prin
care acesta se transmite furnizorului, sunt comunicate clientului prin
intermediul fiecărei facturi.
Termen de plată: scadenţa facturii este la 30 de zile de la data emiterii
acesteia.
Pentru buna execuție a contractului și acoprirea riscului de neplată a
facturilor emise de furnizor, consumatorul constituie o garanție egală cu
contravaloarea consumului de energie electrică estimat a se realiza pe
o perioadă de maxim 3 luni calendaristice, la preţul final de furnizare al
energiei electrice, inclusiv TVA, valabil la data constituirii. Consumul de
energie electrică estimat se determină de către furnizor pe baza
consumului mediu zilnic realizat de clientul final în ultimele 6 luni, iar
atunci când acest lucru nu este posibil, pe baza consumului estimat.
Garanția se poate constitui prin plata acesteia în contul furnizorului,
respectiv RO72BRDE170SV71796271700 deschis la BRD - GSG
CRAIOVA, cu cel puțin 10 de zile înainte de data începerii derulării
activității de furnizare a energiei electrice..

Documente necesare pentru încheierea contractului de furnizare energie electrică:
Copie CUI/CIF firmă
Cerere pentru încheiere contract de furnizare energie electrică; în cerere trebuie să se precizeze opţiunea privind oferta aleasă
Declarație pe propria răspundere
Necesarul de consum energie electrică estimat, defalcat pe fiecare lună calendaristică
*Documentele se depun în copie, semnate şi ştampilate, conform cu originalul

Modalități de plată:
Online – prin intermediul My CEZ, Direct Debit, Internet banking , ATM, Transfer bancar, Numerar - prin partenerii CEZ.
Modalităţi de acceptare a ofertei-tip:

Prin transmiterea unei solicitări pe adresa poștală: CEZ Vânzare SA, localitatea Târgu Jiu, strada Depozitelor, numărul 2, județul
Gorj, cod poștal 210238;

Prin transmiterea unei solicitări pe www.cez.ro, secțiunea “Contactați-ne” → Formular contact solicitări;

Prin prezentarea în Centrele de Relații cu Clienții CEZ Vânzare;
Plafonare
Conform art. 1, alin. 1, din OUG nr. 27/2022, preţul final facturat plafonat de către furnizorii de energie electrică în cazul clienților noncasnici de
energie electrică care au depus solicitarea și declarație pe propria răspundere, pentru consumul realizat în perioada 1 septembrie 2022 - 31
august 2023 este de:
1.

maximum 1 leu /kWh, cu TVA inclus, pentru 85% din consumul mediu lunar realizat la locul de consum în anul 2021, în cazul
întreprinderilor mici şi mijlocii, astfel cum sunt definite în Legea nr. 346/2004 privind stimularea înfiinţării şi dezvoltării întreprinderilor
mici şi mijlocii, cu modificările şi completările ulterioare, denumite în continuare IMM-uri, al operatorilor economici din domeniul
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industriei alimentare, în baza declaraţiei pe propria răspundere a reprezentantului legal. Diferenţa de consum lunar (15%) de energie
electrică se facturează conform prevederilor art. 5 alin. (1)1;
2.

maximum 1 leu/ kWh, cu TVA inclus, pentru consumul integral al spitalelor publice şi private definite conform Legii nr. 95/2006
privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, al unităţilor de învăţământ publice şi
private, definite conform Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi al creşelor, al
furnizorilor publici şi privaţi de servicii sociale prevăzute în Nomenclatorul serviciilor sociale, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.
867/2015 pentru aprobarea Nomenclatorului serviciilor sociale, precum şi a regulamentelor cadru de organizare şi funcţionare a
serviciilor sociale, cu modificările şi completările ulterioare;

3.

maximum 1 leu/ kWh, cu TVA inclus, pentru 85% din consumul mediu lunar realizat la locul de consum în anul 2021, pentru
instituţiile publice, altele decât cele prevăzute la pct. 2. Diferenţa de consum lunar de energie electrică (15%) se facturează conform
prevederilor art. 5 alin. (1)1.

4.

în cazul clienţilor noncasnici de energie electrică, care nu se încadrează la pct. 1, 2 și 3 de mai sus, preţul final facturat pentru
perioada 1 septembrie 2022 - 31 august 2023, se stabileşte de către furnizor, conform prevederilor art. 5 din OUG 27/2022, ca sumă a
componentei de achiziţie, componenta de furnizare, componentele reprezentate de tarifele reglementate/stabilite conform
reglementărilor ANRE, și componentele reprezentate de T.V.A., accize, contribuţia de cogenerare, contravaloarea certificatelor verzi1.

Pentru a beneficia de facilităţile prevăzute de legislație începând cu data de 1 septembrie 2022, beneficiarii prevăzuţi la pct. 1, 2 și 3 de
mai sus, au obligaţia de a depune o solicitare însoţită de o declaraţie pe propria răspundere, în termen de maximum 30 de zile de la data
de 01.09.2022, data intrării în vigoare a O.U.G. 119/20222, la furnizorul de energie electrică.
Totodată, subliniem faptul că beneficiarii care nu depun solicitarea însoţită de o declaraţie pe propria răspundere în termenul menționat,
precum şi clienții noncasnici care se încadrează în prevederile pct. 1, 2 și 3 de mai sus și au fost înfiinţaţi după data de 1 septembrie
2022, beneficiază de prevederile OUG nr. 119/2022, începând cu data de 01 a lunii următoare depunerii solicitărilor la furnizor.
Valabilitatea ofertei: 01.10.2022 – 31.10.2022, cu condiția ca începerea furnizării efective a energiei electrice să se realizeze cel târziu de
la data de 01.12.2022.
Dacă prin ofertele noastre am răspuns nevoilor dumneavoastră, vă rugăm să ne comunicați opțiunea dumneavoastră privind oferta aleasă
prin unul din canalele menționate anterior.
Cu prietenie și loialitate,
Echipa CEZ Vânzare

Art. 5. - (1) În perioada 1 septembrie 2022 - 31 august 2023, pentru clienţii casnici de energie electrică, cu excepţia celor prevăzuţi la art. 1 alin. (1) lit. a)
şi b), pentru clienţii noncasnici de energie electrică, cu excepţia celor prevăzuţi la art. 1 alin. (1) lit. c) -e) şi pentru clienţii noncasnici de gaze naturale, cu
excepţia celor prevăzuţi la art. 1 alin. (2) lit. b), preţul final facturat se stabileşte de către fiecare furnizor ca sumă a următoarelor componente, după caz:
a) componenta de achiziţie stabilită în condiţiile prevăzute la art. 6;
b) componenta de furnizare stabilită în condiţiile prevăzute la art. 4;
c) componentele reprezentate de tarifele reglementate/stabilite conform reglementărilor Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei în
vigoare pe perioada de aplicare a prevederilor prezentei ordonanţe de urgenţă, pentru serviciile prestate de către operatorii reţelelor/sistemelor de
distribuţie şi transport al energiei electrice/gazelor naturale, inclusiv pentru serviciile prestate de către operatorii depozitelor de înmagazinare subterană a
gazelor naturale;
d) componentele reprezentate de TVA, accize, contribuţia aferentă schemei de sprijin pentru promovarea cogenerării de înaltă eficienţă pe baza cererii de
energie termică utilă, contravaloarea certificatelor verzi aferente sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile.
(2) Prevederile alin. (1) se aplică şi în cazul contractelor încheiate ulterior intrării în vigoare a prevederilor prezentei ordonanţe de urgenţă.
(3) La solicitarea clienţilor finali, furnizorii pot încheia contracte de furnizare şi în alte condiţii decât cele prevăzute în prezentul articol.
(4) În cazul în care preţul din contractul de furnizare în vigoare încheiat cu clienţii finali prevăzuţi la alin. (1) este mai mic decât preţul final rezultat prin
aplicarea prezentei ordonanţe de urgenţă, se aplică preţul contractual.
1

În conformitate cu prevederile Art. II, alin. 1 și 2 din Ordonanţa de urgenţă nr. 119/2022 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a
Guvernului nr. 27/2022 privind măsurile aplicabile clienţilor finali din piaţa de energie electrică şi gaze naturale în perioada 1 aprilie 2022-31 martie 2023,
precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul energiei.
2
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