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OFERTĂ TIP GAZE NATURALE - CEZ GAZ cu PRET PLAFONAT pentru consumatorii noncasnici 

pe perioada de aplicabilitate a OUG 27/2022  
 
Categorie de clienţi – noncasnici C1 
 
 
 
Vă mulţumim pentru interesul dumneavoastră pentru serviciile CEZ Vânzare. Suntem conştienţi că alegerea 
furnizorului de gaze naturale 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. 
 
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 
 În contul My CEZ regăsiți într-un singur loc toate informaţiile despre contractul dvs. de energie electrică 

și de gaze 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 
 Mobile si 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 08:00 - 
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. 
 

 
Mai jos găsiţi oferta noastră completă. 
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DETALII OFERTĂ TIP DE FURNIZARE GAZE NATURALE   

CEZ GAZ cu PRET PLAFONAT pentru consumatorii noncasnici pe perioada de aplicabilitate a OUG 
27/2022 pentru clienți noncasnici conectați la sistemele de distribuție, categorie C1 

Operator Distribuție 

Preț Gaz 
plafonat 

(componenta de 
furnizare+componenta 

de achizitie) 

Componenta 
de achizitie 

(este calculata ca 
diferenta intre 

pret plafontat si 
celelalte 

componente de 
pret) 

Componenta 
de furnizare Tarif 

transport 
(Lei/MWh) 

Tarif de 
distribuție 
(Lei/MWh) 

Acciză 
comercială* 

Preț 
plafonat 
fără TVA 

(Lei/MWh) 

Preț final cu 
TVA inclus 
(Lei/MWh) 

(Lei/MWh) (Lei/MWh) (Lei/MWh) (Lei/MWh) 

C1     C1     C1 

CORDUN GAZ S.A. 271.19 259.19 12.00 11.00 25.03 3.71 310.92 370.00 

CPL CONCORDIA 
FILIALA CLUJ 
ROMÂNIA S.R.L 

263.03 251.03 12.00 11.00 33.19 3.71 310.92 370.00 

DELGAZ GRID S.A 264.58 252.58 12.00 11.00 31.64 3.71 310.92 370.00 

DESIGN PROIECT 
S.R.L. 

265.07 253.07 12.00 11.00 31.15 3.71 310.92 370.00 

DISTRIGAZ SUD 
REȚELE S.R.L. 

263.90 251.90 12.00 11.00 32.32 3.71 310.92 370.00 

DISTRIGAZ SUD 
REȚELE – S.R.L. - 
MĂCIN 

267.61 255.61 12.00 11.00 28.61 3.71 310.92 370.00 

DISTRIGAZ VEST S.A. 260.66 248.66 12.00 11.00 35.56 3.71 310.92 370.00 

DORNACOR INVEST 
S.R.L. 

230.30 218.30 12.00 11.00 65.92 3.71 310.92 370.00 

EURO SEVEN 
INDUSTRY S.R.L. 

271.84 259.84 12.00 11.00 24.38 3.71 310.92 370.00 

GAZ EST S.A. 253.16 241.16 12.00 11.00 43.06 3.71 310.92 370.00 

GAZ NORD EST S.A. 255.51 243.51 12.00 11.00 40.71 3.71 310.92 370.00 

GAZ VEST S.A. 258.19 246.19 12.00 11.00 38.03 3.71 310.92 370.00 

GAZMIR IAȘI S.R.L. 253.93 241.93 12.00 11.00 42.29 3.71 310.92 370.00 

INSTANT 
CONSTRUCT 
COMPANY  S.A. 

259.86 247.86 12.00 11.00 36.36 3.71 310.92 370.00 

M.M. DATA S.R.L. 263.49 251.49 12.00 11.00 32.73 3.71 310.92 370.00 

MEGACONSTRUCT 
S.A 

257.46 245.46 12.00 11.00 38.76 3.71 310.92 370.00 

MEHEDINȚI GAZ S.A. 258.45 246.45 12.00 11.00 37.77 3.71 310.92 370.00 

MIHOC OIL S.R.L. 259.17 247.17 12.00 11.00 37.05 3.71 310.92 370.00 

NORD GAZ S.R.L. 263.10 251.10 12.00 11.00 33.12 3.71 310.92 370.00 

NOVA POWER & GAS 
S.R.L. 

251.04 239.04 12.00 11.00 45.18 3.71 310.92 370.00 

OLIGOPOL 256.34 244.34 12.00 11.00 39.88 3.71 310.92 370.00 

PREMIER ENERGY 
S.R.L. 

263.48 251.48 12.00 11.00 32.74 3.71 310.92 370.00 

PREMIER ENERGY 
S.R.L.- Zimnicea 

274.47 262.47 12.00 11.00 21.75 3.71 310.92 370.00 

PREMIER ENERGY 
S.R.L - Otopeni 

284.27 272.27 12.00 11.00 11.95 3.71 310.92 370.00 

PRISMA SERV 
COMPANY S.R.L. 

263.27 251.27 12.00 11.00 32.95 3.71 310.92 370.00 

PROGAZ P&D S.A. 263.41 251.41 12.00 11.00 32.81 3.71 310.92 370.00 

ROMGAZ S.A. 246.91 234.91 12.00 11.00 49.31 3.71 310.92 370.00 

SALGAZ S.A.  261.68 249.68 12.00 11.00 34.54 3.71 310.92 370.00 

TULCEA GAZ S.A. 263.29 251.29 12.00 11.00 32.93 3.71 310.92 370.00 
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* Tabelul conține acciza aplicată clienților noncasnici care utilizează gazele naturale drept combustibil pentru încălzire în 
scop comercial. În cazul societăților/autorităților contractante care utilizează gazele naturale drept combustibil pentru 
încălzire în scop necomercial, se va calcula acciza necomercială în valoare de 6.983999 lei/MWh. 

Valoarea fiecărei componente a planului de preţuri poate cunoaşte modificări în funcţie de evoluţia pieţei gazelor naturale. Preţul 
final include, pe lângă preţul gazelor naturale, tariful de transport și tarifele reglementate de ANRE pentru serviciul de distribuţie, 
acciza şi taxa pe valoarea adăugată, componente care se vor regăsi pe factura de gaze naturale.  

 
 

Începând cu 01.07.2019 s-a modificat modalitatea de încadrare a consumatorilor de gaze naturale, conectați la 
sistemele de distribuție, în funcție de consumul anual, astfel: 

  Consum anual de gaze naturale (MWh) 

Categorie clienți Minim Maxim 

C1   < 280 

C2 >280 < 2.800 

C3 >2.800 < 28.000 

C4 >28.000 < 280.000 

C5 >280.000   

C6 Clienți care beneficiază de tarif de distribuție de proximitate. 

C7 Clienți care beneficiază de tarif de distribuție de tranzit. 

 
Condiții economice privind furnizarea gazelor naturale 

 Preț gazelor naturale, exceptând tarifele reglementate, este valabil și aplicabil exclusiv pe perioada de aplicare 
a prevederilor OUG 27/2022, cu modificările și completările ulterioare, în condițiile prevăzute de aceasta. După 
această perioadă, Furnizorul are dreptul să modifice/actualizeze prețul, notificând clientul cu privire la noul preț 
modificat/actualizat. 

 În situația în care se constată o abatere cu +50% a consumului realizat, față de cantitățile lunare contractate, 

prevăzute în Anexa 2 din contract, Furnizorul are dreptul să solicite Clientului plata unor daune interese de 50 

lei/MWh pentru diferența dintre cantitatea lunară efectiv consumată și cantitatea lunară contractată. În situația 

în care se constată o abatere cu -50% a consumului realizat, față de cantitățile lunare contractate, prevăzute în 

Anexa 2 din contract, Furnizorul are dreptul să solicite Clientului plata unor daune interese de 50 lei/MWh 

pentru diferența dintre cantitatea lunară contractată și cantitatea lunară efectiv consumată. Daunele interese se 

calculează pentru fiecare lună în care se constată o abatere de +/-50% față de cantitățile lunare contractate. 

 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. 

 Prin evenimente neprevăzute la încheierea contractului care modifică echilibrul valoric al acestuia, antrenând o 
sarcină suplimentară pentru furnizor în exercitarea obligațiilor sale contractuale, care va fi prevăzută în capitolul 
“Impreviziunea/modificarea circumstanțelor” din Condițiile generale pentru furnizarea gazelor naturale la clienții 
finali, aferent Contractului, se înțelege, în principal, 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-ponderat-zilniclunar. 

 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. 
Valoarea garanției financiare se stabilește astfel încât să acopere cantitatea de gaze naturale estimată a se 
consuma 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. 

 Categoria de client: tip C1 

 Termen de plată: 15 zile calendaristice de la data emiterii facturii; 
 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; 

https://www.transgaz.ro/ro/clienti/informatii-operationale/calcul-pret-mediu-ponderat-zilniclunar
https://www.transgaz.ro/ro/clienti/informatii-operationale/calcul-pret-mediu-ponderat-zilniclunar
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b) penalitățile de întârziere se datorează începând cu prima zi după data scadenței; 
 Durata contractului: 3 luni cu posibilitatea de prelungire automată pe perioade succesive de 3 luni dacă 

niciuna dintre părţi nu notifică încetarea acestor servicii cu cel puţin 45 de zile înainte de data expirării perioadei 
de valabilitate; 

 Preţul gazelor naturale poate fi modificat din inițiativa Furnizorului, ulterior perioadei de valabilitate a prețului, 
cu notificarea prealabilă a Clientului, cu cel puțin 30 de zile înainte de data intrării în vigoare a modificărilor, cu  
excepția modificărilor prevăzute prin acte normative, care intră în vigoare de la data publicării în Monitorul 
Oficial al României; 

 În cazul în care clientul nu este de acord cu modificările intervenite asupra prețului gazelor naturale, în termen 
de 15 zile de la data la care a fost informat, acesta are obligația de a notifica furnizorul, având dreptul să 
solicite modificarea/ denunțarea unilaterală a contractului, sens în care poate: 
a) să solicite denunțarea unilaterală a contractului;  
b) să solicite și să opteze pentru o altă ofertă CEZ VÂNZARE S.A. aferentă serviciului de furnizare a gazelor 

naturale; 
c) să solicite schimbarea furnizorului de gaze naturale, în condițiile prevăzute de reglementările legale în 

vigoare, cu o notificare prealabilă de 21 zile. 
 Perioada de valabilitate ofertă: Prezenta ofertă este valabilă în perioada 1-31.01.2023, dar nu mai mult de 

perioada de aplicare a OUG 27/2022, cu modificările și completările ulterioare și în condițiile prevăzute de 
aceasta.  
Această ofertă este condiționată de prevederile legislative privind plafonarea prețurilor la gazele naturale, fiind 
emisă în baza cerințelor legislative în vigoare la data întocmirii 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.cezinfo.ro; 
 

Plafonare:  Clientii noncasnici care îndeplinesc condițiile prevăzute de OUG 27/2022, cu modificările și 
completările ulterioare (inclusiv legea 357/2022),  pentru consumul realizat în perioada 01.04.2022 – 
31.03.2025, prețul final facturat de către furnizorii de gaze naturale este: 

 maximum 0,37 lei/kWh (370 lei/MWh), cu TVA inclus, în cazul clienților noncasnici al căror 
consum anual de gaze naturale realizat în anul anterior la locul de consum este de cel mult 50.000 
MWh, precum și în cazul producătorilor de energie termică; 

 începând cu data de 1 ianuarie 2023, de prețul de maximum 0,37 lei/kWh (370 lei/MWh), cu TVA 
inclus, beneficiază și clienții noncasnici din cadrul parcurilor industriale reglementate de Legea nr. 
186/2013 privind constituirea și funcționarea parcurilor industriale, cu modificările și completările 
ulterioare, precum și cei din cadrul sistemelor de distribuție închise definite conform Legii nr. 
123/2012, cu modificările și completările ulterioare. 

 

Prețul final facturat plafonat se aplică și în cazul locurilor de consum ale clienților noncasnici racordate în 
anul respectiv, în limita unui consum anual de cel mult 50.000 MWh. 
 

 
 
Documente necesare pentru încheierea contractului de furnizare gaze naturale: 
 Copie CI administrator și CUI firmă; 
 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; 
 Acordul de acces; 
 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 persoană juridică are calitatea 
de chiriaş/concesionar sau altă calitate similară şi 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;   
*Documentele se depun în copie, semnate şi ştampilate, conform cu originalul. 

 

 

 

http://www.cezinfo.ro/
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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.cezinfo.ro , secțiunea “Contactați-ne” → Formular contact solicitări; 
 Prin prezentarea în Centrele de Relații cu Clienții CEZ Vânzare. 
 Prin intermediul My CEZ, pe web la www.mycez.cezinfo.ro sau prin aplicația mobilă disponibilă în Apple Store sau 

Google Play, accesând secțiunea Solicită Oferta. 
 

Angajamentul nostru către clienţi este parteneriatul pe termen lung și un control deplin asupra consumului de 
gaze naturale. 

 
Pentru orice alte informații necesare, vă stăm la dispoziție. 
 
Cu stimă, 
Echipa CEZ Vânzare 

http://www.cezinfo.ro/
https://www.cezinfo.ro/sesizari2-form/
http://www.mycez.cezinfo.ro/
https://mycez.cezinfo.ro/web/client-non-cez/cere-oferta

