Număr ofertă: ……………… / data ……………
Către: ………………………………….
Subiect: Ofertă indicativă de furnizare gaze naturale
Valabilitate ofertă: 15.11 – 14.12.2022, cu condiția ca începerea furnizării efective a gazelor naturale să se
realizeze cel târziu de la data de 14.01.2023.
Categoria de client: tip C2 – C3, A1-A3 <28.000 MWh;
Vă mulţumim pentru interesul dumneavoastră pentru serviciile CEZ Vânzare. Suntem conştienţi că alegerea
furnizorului de gaze naturale reprezintă o decizie extrem de importantă pentru business-ul dumneavoastră.
Alături de noi vă veți bucura de un parteneriat transparent și solid, menit să răspundă prompt cerințelor
dumnevoastră și să vă ofere soluții viabile, adaptate nevoilor companiei.

Cu serviciile CEZ Vânzare, economisiți timp și energie pentru lucrurile care contează
cu adevărat
E-Factura CEZ Vânzare (factura electronică):
• Factura este disponibilă pe e-mail din momentul emiterii;
• Aveți acces la toate facturile emise în ultimele 12 luni, în orice moment al zilei, în contul dumneavoastră
online.
My CEZ - Cont online
• Accesând contul online/My CEZ aveți la îndemână toate informațiile despre contractul dumneavoastră, istoric
facturi, consum, plăți, înregistrarea indexului, oferte noi și alte informații utile despre energia electrica și gazele
naturale. Tot ce trebuie să faceți este să vă înregistrați folosind datele de client și o adresă de e-mail validă,
accesând mycez.cezinfo.ro.
Multiple modalități de plată*
• Online
• Direct Debit; la activarea acestui serviciu beneficiezi de un discount la prețul gazelor naturale
• Internet banking
• ATM
• Transfer bancar
• Numerar – prin intermediul partenerilor CEZ
Info Linia CEZ (call center)
• Asistență specializată la numărul de telefon 0251 929, disponibil de luni până vineri, între orele 8:00 - 20:00.
IVR Dinamic (asistent vocal interactiv)
• Acces rapid la Info Linia CEZ – 0251 929, pentru a afla informații despre situația facturilor și plăților sau
pentru a înregistra un deranjament fără a mai intra în contact cu un operator.

CEZ Vânzare vă asigură gaze naturale direct de la producător, iar angajamentul pe care ni-l asumam în
colaborarea cu clienții nostrii include promisiunea unui parteneriat pe termen lung și un control deplin asupra
consumului de gaze naturale.
Ofertă de furnizare gaze naturale
I. Durata contractului
- 3 luni, cu posibilitatea de prelungire automată.
II. Tip contract
- Furnizarea gazelor naturale la consumator Noncasnic
III. Schimbarea furnizorului
- În 21 de zile de la primirea notificării consumatorului, are loc schimbarea furnizorului actual conform Legii
Energiei electrice și a Gazelor naturale nr. 123/2012, fără a afecta în vreun fel activitatea consumatorului și fără
implicații asupra continuității alimentării cu gaze naturale.
- Nu există costuri de schimbare a furnizorului de gaze naturale pentru consumator.
IV. Preț contractual
Prețul de vânzare se compune din prețul gazelor naturale și tarifele reglementate pentru serviciile reglementate
care fac obiectul prezentului Contract.
Prețul de vânzare (Pv) este determinat după cum urmează:
Pv = Pg + T + D, unde:
1. Pg reprezintă prețul gazelor naturale, inclusiv tarifele reglementate aplicate pentru prestarea serviciului de
înmagazinare;
2. T este tariful de transport aplicat de SNTGN Transgaz SA;
3. D reprezintă tariful de distribuție datorat de către Client pentru locurile de consum din zona operatorului de
distribuție.
T și D reprezintă tarifele reglementate în vigoare la data semnării prezentului contract.
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Tariful de transport (T) este stabilit altfel:
T = Componenta volumetrică pentru cantitatea transportată prin sistemele de transport + (Componenta fixă de
rezervare a capacității pentru servicii ferme pe zi x CMZ x 24 x N)/ (Q), lei/MWh
Unde: - Componenta volumetrică pentru cantitatea transportată în SNT, acesta fiind de 1.11 lei/MWh conform
Ordinului ANRE nr. 32/26.05.2021.
- Componenta fixă de rezervare a capacității pentru servicii ferme pe zi, pe termen lung, aceasta fiind de 3,97
lei/MWh, conform Ordinului ANRE nr. 32/26.05.2021 și capacității rezervate pe punctele de intrare ale
furnizorului.
În situația în care calendarul de rezervare de capacitate aprobat prin ordinul ANRE nu mai permite efectuarea
rezervării la nivel de an, valoarea componentei fixe de rezervare a capacității este cea aferentă serviciilor ferme
pe zi pe termen scurt.
CMZ = Capacitate rezervată = Capacitatea maximă orară aferentă unui an calendaristic MWh/h;
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N = Numărul zilelor calendaristice din luna de livrare;
Q = Cantitatea totală consumată în fiecare lună MWh.
Pentru perioadele în care consumul înregistrat este 0, consumatorul va plăti rezervarea de capacitate aferentă
locului de consum respectiv.

În conformitate cu prevederile Ordinului preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul
Energiei nr. 16/2013, se va achita contravaloarea depăşirii capacităţii rezervate.
Tarifele reglementate de transport sunt stabilite prin ordine/decizii ANRE și pot suferi modificări în perioada de
derulare a contractului.
La Prețul de vânzare (Pv) se adaugă:
 TVA și acciza conform Codului Fiscal românesc în vigoare.
 Tarifele reglementate de transport, distribuție și înmagazinare subterană sunt stabilite prin
ordine/decizii ANRE și pot suferi modificări în perioada de valabilitate a ofertei.









Prețul contractual poate suferi modificări în situația în care tarifele reglementate sunt modificate prin
ordine/decizii ANRE.
În situația în care se constată o abatere de +50.00% față de cantitățile zilnice contractate, Furnizorul are
dreptul să solicite Clientului plata unor daune interese de 50 lei/MWh pentru diferența dintre cantitatea zilnică
consumată și cantitatea zilnică contractată. Daunele interese se calculează pentru fiecare zi în care se
constată o abatere de +50% față de cantitățile zilnice contractate. Cantitatea zilnică contractată se
determinată prin împărțirea cantității lunare contractate, prevăzută în Anexa nr. 2 a contractului, la numărul
de zile din luna respectivă.
În situația în care se constată o abatere de -50.00% față de cantitățile zilnice contractate, Furnizorul are
dreptul să solicite Clientului plata unor daune interese de 50 lei/MWh pentru diferența dintre cantitatea zilnică
contractată și cantitatea zilnică consumată. Daunele interese se calculează pentru fiecare zi în care se
constată o abatere de -50% față de cantitățile zilnice contractate. Cantitatea zilnică contractată se
determinată prin împărțirea cantității lunare contractate, prevăzută în Anexa nr. 2 a contractului, la numărul
de zile din luna respectivă.
Prețul de vânzare aferent serviciului de furnizare a gazelor naturale, exceptând tarifele reglementate, este
valabil și nu se modifică pe o perioadă de 3 luni cu excepția cazului în care evenimente neprevăzute la
încheierea contractului modifică echilibrul valoric al acestuia, antrenând o sarcină suplimentară pentru
furnizor în exercitarea obligațiilor sale contractuale, cum ar fi, dar fără a limita, modificarea prețurilor de
referință pentru gazele naturale cu mai mult de 20% a costurilor specifice, inclusiv modificări ale bazei de
calcul sau a metodei de calcul referitoare la achiziție. Prețul de referință pentru gazele naturale este definit
ca fiind prețul mediu ponderat lunar (PMP-lunar) publicat de Transgaz
pe https://www.transgaz.ro/ro/clienti/informatii-operationale/calcul-pret-mediu-ponderatzilniclunar, determinat în conformitate cu prevederile art. 102¹ din Codul Rețelei.
Plafonare: Conform OUG 27/2022, așa cum a fost modificat prin OUG nr. 119/2022, în perioada 1 aprilie
2022 - 31 august 2023, preţul final al gazelor naturale facturat de către furnizori este maximum 370 lei/MWh
(0,37 lei/kWh), cu TVA inclus, în cazul clienţilor noncasnici al căror consum anual de gaze naturale realizat
în anul 2021 la locul de consum este de cel mult 50.000 MWh, precum şi în cazul producătorilor de energie
termică destinată consumului altor clienţi decât cei prevăzuţi la art. 12 din Ordonanță.

V. Termen de plată
• Furnizorul emite, de regulă, în primele 5 zile ale lunii contractuale o factură cu consumul în avans pentru
contravaloarea a 100% din consumul de gaze naturale în luna respectivă, în funcție de periodicitatea de citire,
furnizorul emite factura de regularizare, după transmiterea citirii de către operatorul de rețea/transport sau a
autocitirii de către clientul final.
• Plata se va efectua în 15 zile calendaristice de la emitere;
• Modalitățile de efectuare a plății sunt prevăzute în Anexa nr.1 a ofertei;
• Neachitarea facturilor emise în baza prezentului contract în termenul de scadență, atrage penalități de
întârziere după cum urmează:
a) penalitățile de întârziere sunt de 0,02 % pentru fiecare zi de întârziere;
b) penalitățile de întârziere se datorează începând cu prima zi după data scadenței.
VI. Alte condiții contractuale
Condiții economice privind furnizarea gazelor naturale
 Oferta este valabilă cu condiția ca furnizarea gazelor naturale să înceapă în maxim 30 de zile de la
acceptarea prezentei oferte.
 Modalități de transmitere a facturilor: în format fizic, prin poștă/curier sau electronic, prin email.
 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;



•
•

Pentru buna execuție a contractului și acoprirea riscului de neplată a facturilor emise de furnizor,
consumatorul constituie o garanție egală cu contravaloarea consumului de gaze naturale estimat pentru o
durată echivalentă cu 3 luni de consum, luând în calcul lunile care au avut consumul cel mai mare.
Valorea garanției financiare se stabilește astfel încât să acopere cantitatea de gaze naturale estimată a se
consumă de către clientul final pe o perioadă de maximum 3 luni, la prețul de vânzare aferent serviciului de
furnizare a gazelor naturale, inclusiv TVA, valabil la data constituirii garanției.
Cantitatea de gaze naturale estimată se determină pe baza Convenției de consum încheiată de părți, luând
în calcul lunile/perioada cu cel mai mare consum 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 gazelor naturale.
Odată constituită, garanţia va fi menținută pe toată perioada derulării Contractului. În cazul executării
garanţiei, aceasta va trebui reconstituită de către Consumator în termen de 5 zile lucrătoare.
Neconstituirea garanției în termenul prevăzut mai sus duce la neintrarea în furnizare a gazelor naturale.

Detaliile despre toate condiţiile contractului le vom discuta şi analiza împreună pentru a găsi soluţia potrivită.
VII. Documente necesare pentru încheierea contractului de furnizare gaze naturale:
•
Copie CI administrator și Certificatul de Înregistrare la Camera de Comerţ şi Industrie – Oficiul Naţional al
Registrului Comerţului;
•
Cont bancar de virament şi denumirea băncii prin care consumatorul derulează plăţile.
•
Actul de proprietate sau alt document care atestă dreptul de folosinţă asupra spaţiului care face obiectul
locului de consum. Pentru protecţia consumatorului, se pot decupa părţi nerelevante pentru serviciul de
furnizare.
•
Acordul de acces (dacă este disponibil).
•
Acordul scris al proprietarului de drept pentru încheierea contractului de furnizare, dacă această menţiune
nu se regăseşte înscrisă în actul de deţinere a spaţiului, în cazul în care solicitantul persoana fizică/ juridică
care are calitatea de chiriaş/ concesionar sau altă calitate similară şi care atestă un drept de folosinţă
temporară a locului de consum printr-un act încheiat cu proprietarul.
•
Necesarul de consum aferent perioadei de livrare, defalcat pe luni.
Aceste documente se pot transmite prin e-mail în vederea redactarii contractului şi a notificării.
Modalităţi de acceptare a ofertei-tip:
 Prin adresarea unui e-mail către Key account manager-ul desemnat;
 Prin transmiterea unei solicitări pe adresa poștală: CEZ Vânzare SA, localitatea Târgu Jiu, strada
Depozitelor, numărul 2, județul Gorj, cod poștal 210238.
Pentru orice alte informații necesare, vă stăm la dispoziție.
Cu respect,
Echipa CEZ Vânzare SA

Anexa nr . 1
În lista de mai jos puteți regăsi principalele modalități de plată pe care le aveți la dispoziție pentru achitarea
facturii CEZ Vânzare. Puteți achita factura fără comisioane suplimentare, excepție făcând metodele de plată
marcate cu * în tabel. Pentru acestea, veți plăti un comision conform politicilor băncii. Menționăm că aveți
posibilitatea să optați și pentru alte variante de plată, în afară de cele din tabelul alăturat, însă vă atragem atenția
că în acest caz există riscul ca plata să nu se înregistreze la timp în contul dumneavoastră, iar toate cheltuielile
suplimentare pe care aceste variante le presupun să fie suportate de dumneavoastră.
BANCA

Plătește Online
Factura CEZ
Vânzare
TREZORERIA
STATULUI
DEBIT DIRECT

NUMERAR

ATM INTERNET MOBILE PAYMENT DEBIT DIRECT

TRANSFER BANCAR

√*

√

√

√

√

RO57 BRDE 170S V285 1226 1700

√*

√

√

√

√

RO12 RNCB 0022 0207 1498 0001

-

√

√

-

√

RO56 BTRL 0030 1601 0074 3903

√

√

-

-

√

RO60 BACX 0000 0006 0250 3000

-

-

-

-

-

RO18 CITI 0000 0007 2506 7011

√

-

-

-

-

-

-

√

-

√

√*

-

-

-

-

-

√

-

-

-

-

-

√**

-

-

-

-

-

√

√

√

-

√

RO49 UGBI 0000 6520 0251 1RON

√

√

-

-

-

-

√

-

√

√

-

-

-

-

√***

-

-

-

RO07 INGB 0006 0081 9626 8915

În contul RO40 TREZ 2915 069X XX00 6470 deschis la Trezoreria Statului pot face plăți doar unitățile
bugetare care au conturi deschise la această instituție.
În cazul în care plata se realizează prin debit direct, vă rugăm să acordați o atenție deosebită sumei
limită de plată, completată prin Convenția de Debit Direct cu banca, întrucât băncile nu decontează
sume parțiale.
* Atenție! Folosirea acestei modalități de plată presupune plata de către client a unui comision, conform politicii băncii.
** Punctele Westaco Express situate în toate stațiile OMV, stații selectate Petrom, magazinele Orange și Inmedio.
*** Plata online se poate face simplu și rapid din aplicația My CEZ, accesând https://mycez.cezinfo.ro/.

