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Ofertă tip – Preț plafonat pentru consumatorii noncasnici 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. 
 
În raport de actualele condiții legislative, prețurile energiei electrice valabile exclusiv în perioada de aplicare a prevederilor OUG 27/2022 
cu modificările și completările ulterioare, pentru consumatorii noncasnici, în funcție de zonele de distribuție și nivelul de tensiune, sunt: 

 

1. În cazul clienților noncasnici de energie electrică, care se încadrează la categoriile de plafonare prevăzute de art. 1, 
alineatului (1) litera g) și pentru 15% din consumul lunar al clienților prevăzuti la art. 1, alineatului (1) litera c) și e) din OUG 
27/2022 cu modificările și completările ulterioare, prețul final facturat plafonat de către furnizorii de energie electrică este:  

 

1.1 Nivel de joasa tensiune 

Județul în care se află 
locuința  
(locul de consum) 

Argeș, Dolj, 
Gorj, Olt, 
Mehedinți, 
Teleorman, 
Vâlcea 

Arad, 
Caraș 
Severin, 
Hunedoara, 
Timișoara 

Constanța, 
Tulcea, 
Ialomița, 
Călarași 

Bacău, 
Botoșani, 
Iași, 
Suceava, 
Neamț, 
Vaslui 

Brăila, 
Buzău, 
Dâmbovița, 
Galați, 
Prahova, 
Vrancea 

București, 
Giurgiu, 
Ilfov 

Bihor, 
Bistrița 
Năsăud, 
Cluj, 
Maramureș 
Sălaj, Satu 
Mare 

Alba, 
Brașov, 
Covasna, 
Harghita, 
Sibiu, 
Mureș 

Nivel de tensiune JT 

Segment 1,2,3,4 

Unitate de măsură  Lei/kWh 

Preț energie electrică activă 
(inclusiv TG) 

0,71250 0,76763 0,72508 0,72913 0,72912 0,78220 0,75844 0,74644 

Transport – componenta de 
extracție din rețea  - TL 

0,02557 0,02557 0,02557 0,02557 0,02557 0,02557 0,02557 0,02557 

Tarif distribuție 0,27193 0,21680 0,25935 0,25530 0,25531 0,20223 0,22599 0,23799 

Servicii sistem 0,00773 0,00773 0,00773 0,00773 0,00773 0,00773 0,00773 0,00773 

Preț de furnizare a energiei 
electrice 

1,01773 1,01773 1,01773 1,01773 1,01773 1,01773 1,01773 1,01773 

Taxă Cogenerare 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 

Taxă Certificate Verzi  0,07168 0,07168 0,07168 0,07168 0,07168 0,07168 0,07168 0,07168 

Acciză comercială* 0,00303 0,00303 0,00303 0,00303 0,00303 0,00303 0,00303 0,00303 

T.V.A. 0,20756 0,20756 0,20756 0,20756 0,20756 0,20756 0,20756 0,20756 

Preț contractual plafonat 1,30000 1,30000 1,30000 1,30000 1,30000 1,30000 1,30000 1,30000 

Abonament lei/zi 0 0 0 0 0 0 0 0 

Valorile prezentate pentru pretul energiei electrice active, tarifele de distribuție, transport, sistem, cogenerare, certificate verzi, acciză sunt cele în vigoare 
la data 01.02.2023 și se pot modifica în funcție de cadrul de reglementare. 

 

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 0,00605 lei/kWh. 
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1.2 Nivel de medie tensiune 

Județul în care se află 
locuința  
(locul de consum) 

Argeș, Dolj, 
Gorj, Olt, 
Mehedinți, 
Teleorman, 
Vâlcea 

Arad, Caraș 
Severin, 
Hunedoara, 
Timișoara 

Constanța, 
Tulcea, 
Ialomița, 
Călarași 

Bacău, 
Botoșani, 
Iași, 
Suceava, 
Neamț, 
Vaslui 

Brăila, 
Buzău, 
Dâmboviț
a, Galați, 
Prahova, 
Vrancea 

București
, Giurgiu, 
Ilfov 

Bihor, 
Bistrița 
Năsăud, 
Cluj, 
Maramureș 
Sălaj, Satu 
Mare 

Alba, 
Brașov, 
Covasna, 
Harghita, 
Sibiu, 
Mureș 

Nivel de tensiune MT 

Segment 1,2,3,4 

Unitate de măsură  Lei/kWh 

Preț energie electrică 
activă (inclusiv TG) 

0,88423 0,91552 0,89836 0,90576 0,90438 0,92616 0,90317 0,90528 

Transport – componenta 
de extracție din rețea  - TL 

0,02557 0,02557 0,02557 0,02557 0,02557 0,02557 0,02557 0,02557 

Tarif distribuție 0,10020 0,06891 0,08607 0,07867 0,08005 0,05827 0,08126 0,07915 

Servicii sistem 0,00773 0,00773 0,00773 0,00773 0,00773 0,00773 0,00773 0,00773 

Preț de furnizare a 
energiei electrice 

1,01773 1,01773 1,01773 1,01773 1,01773 1,01773 1,01773 1,01773 

Taxă Cogenerare 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 

Taxă Certificate Verzi  0,07168 0,07168 0,07168 0,07168 0,07168 0,07168 0,07168 0,07168 

Acciză comercială* 0,00303 0,00303 0,00303 0,00303 0,00303 0,00303 0,00303 0,00303 

T.V.A. 0,20756 0,20756 0,20756 0,20756 0,20756 0,20756 0,20756 0,20756 

Preț contractual plafonat 1,30000 1,30000 1,30000 1,30000 1,30000 1,30000 1,30000 1,30000 

Abonament lei/zi 0 0 0 0 0 0 0 0 
 

Valorile prezentate pentru pretul energiei electrice active, tarifele de distribuție, transport, sistem, cogenerare, certificate verzi, acciză sunt cele în vigoare 
la data 01.02.2023 și se pot modifica în funcție de cadrul de reglementare. 

 
 
2. În cazul clienților noncasnici de energie electrică, care se încadrează la categoriile speciale de plafonare prevăzute la art. 1, 
alineatului (1) litera d, și pentru 85% din consumul lunar al clienților prevăzuți la art. 1, alineatului (1) litera c) si e) din OUG 
27/2022 cu modificările și completările ulterioare, prețul final facturat plafonat** de către furnizorii de energie electrică este:  

2.1. Nivel de joasa tensiune 

Județul în care se află 
locuința  
(locul de consum) 

Argeș, Dolj, 
Gorj, Olt, 
Mehedinți, 
Teleorman, 
Vâlcea 

Arad, 
Caraș 
Severin, 
Hunedoara, 
Timișoara 

Constanța, 
Tulcea, 
Ialomița, 
Călarași 

Bacău, 
Botoșani, 
Iași, 
Suceava, 
Neamț, 
Vaslui 

Brăila, 
Buzău, 
Dâmbovița, 
Galați, 
Prahova, 
Vrancea 

București, 
Giurgiu, 
Ilfov 

Bihor, 
Bistrița 
Năsăud, 
Cluj, 
Maramureș 
Sălaj, Satu 
Mare 

Alba, 
Brașov, 
Covasna, 
Harghita, 
Sibiu, 
Mureș 

Nivel de tensiune JT 

Segment 1,2,3,4 

Unitate de măsură  Lei/kWh 

Preț energie electrică activă 
(inclusiv TG) 

0,46040 0,51553 0,47298 0,47703 0,47702 0,53010 0,50634 0,49434 

Transport – componenta de 
extracție din rețea  - TL 

0,02557 0,02557 0,02557 0,02557 0,02557 0,02557 0,02557 0,02557 

Tarif distribuție 0,27193 0,21680 0,25935 0,25530 0,25531 0,20223 0,22599 0,23799 

Servicii sistem 0,00773 0,00773 0,00773 0,00773 0,00773 0,00773 0,00773 0,00773 

Preț de furnizare a energiei 
electrice 

0,76563 0,76563 0,76563 0,76563 0,76563 0,76563 0,76563 0,76563 

Taxă Cogenerare 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 

Taxă Certificate Verzi  0,07168 0,07168 0,07168 0,07168 0,07168 0,07168 0,07168 0,07168 

Acciză comercială* 0,00303 0,00303 0,00303 0,00303 0,00303 0,00303 0,00303 0,00303 

T.V.A. 0,15966 0,15966 0,15966 0,15966 0,15966 0,15966 0,15966 0,15966 

Preț contractual plafonat 1,00000 1,00000 1,00000 1,00000 1,00000 1,00000 1,00000 1,00000 

Abonament lei/zi 0 0 0 0 0 0 0 0 

Valorile prezentate pentru pretul energiei electrice active, tarifele de distribuție, transport, sistem, cogenerare, certificate verzi, acciză sunt cele în vigoare 
la data 01.02.2023 și se pot modifica în funcție de cadrul de reglementare. 
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2.2 Nivel de medie tensiune 

Județul în care se află 
locuința  
(locul de consum) 

Argeș, Dolj, 
Gorj, Olt, 
Mehedinți, 
Teleorman, 
Vâlcea 

Arad, 
Caraș 
Severin, 
Hunedoara,
Timișoara 

Constanța, 
Tulcea, 
Ialomița, 
Călarași 

Bacău, 
Botoșani, 
Iași, 
Suceava, 
Neamț, 
Vaslui 

Brăila, 
Buzău, 
Dâmbovița, 
Galați, 
Prahova, 
Vrancea 

București, 
Giurgiu, 
Ilfov 

Bihor, 
Bistrița 
Năsăud, 
Cluj, 
Maramureș 
Sălaj, Satu 
Mare 

Alba, 
Brașov, 
Covasna, 
Harghita, 
Sibiu, 
Mureș 

Nivel de tensiune MT 

Segment 1,2,3,4 

Unitate de măsură  Lei/kWh 

Preț energie electrică activă 
(inclusiv TG) 

0,63213 0,66342 0,64626 0,65366 0,65228 0,67406 0,65107 0,65318 

Transport – componenta de 
extracție din rețea  - TL 

0,02557 0,02557 0,02557 0,02557 0,02557 0,02557 0,02557 0,02557 

Tarif distribuție 0,10020 0,06891 0,08607 0,07867 0,08005 0,05827 0,08126 0,07915 

Servicii sistem 0,00773 0,00773 0,00773 0,00773 0,00773 0,00773 0,00773 0,00773 

Preț de furnizare a energiei 
electrice 

0,76563 0,76563 0,76563 0,76563 0,76563 0,76563 0,76563 0,76563 

Taxă Cogenerare 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 

Taxă Certificate Verzi  0,07168 0,07168 0,07168 0,07168 0,07168 0,07168 0,07168 0,07168 

Acciză comercială* 0,00303 0,00303 0,00303 0,00303 0,00303 0,00303 0,00303 0,00303 

T.V.A. 0,15966 0,15966 0,15966 0,15966 0,15966 0,15966 0,15966 0,15966 

Preț contractual plafonat 1,00000 1,00000 1,00000 1,00000 1,00000 1,00000 1,00000 1,00000 

Abonament lei/zi 0 0 0 0 0 0 0 0 

Valorile prezentate pentru pretul energiei electrice active, tarifele de distribuție, transport, sistem, cogenerare, certificate verzi, acciză sunt cele în vigoare 
la data 01.02.2023 și se pot modifica în funcție de cadrul de reglementare. 

 
* În cazul societăților/autorităților contractante care utilizează energia electrică în scop necomercial, se va calcula acciza 
necomercială în valoare de 0,00605 lei/kWh. 
 

**Informații despre plafonare 
Conform art. 1 alin. 1 din O.U.G  nr. 27/2022, cu modificările și completările ulterioare (aduse inclusiv prin Legea 357/2022), valabile la 
31.12.2022, prețul final facturat plafonat de către furnizorii de energie electrică în cazul clienților noncasnici de energie electrică, este 
de: 
[…] 
c) maximum 1 leu/kWh, cu TVA inclus, pentru 85% din consumul lunar realizat la locul de consum, diferenţa de consum lunar de 
energie electrică urmând a fi facturată la preţul de maximum 1,3 lei/kWh, cu TVA inclus, în baza declaraţiei pe propria răspundere a 
reprezentantului legal pentru următoarele categorii de consumatori: A se vedea şi Ordonanţă de urgenţă 119/2022. 16/12/2022 - litera a 
fost modificată prin Ordonanţă de urgenţă 119/2022. 

(i) întreprinderile 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; 
 
(ii) operatorii/operatorii regionali definiţi la art. 2 lit. g) şi h) din Legea serviciilor comunitare de utilităţi publice nr. 51/2006, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare, ce prestează/furnizează serviciile de utilităţi publice prevăzute la art. 1 alin. 
(2) lit. a), b), b1), c) şi h) din Legea nr. 51/2006, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, Societatea de Transport cu 
Metroul Bucureşti «Metrorex» - S.A., precum şi aeroporturile care sunt în subordinea/coordonarea sau sub autoritatea Ministerului 
Transporturilor şi Infrastructurii; 
 
(iii) operatorii economici din domeniul industriei alimentare, identificaţi prin cod CAEN 10, precum şi cei din domeniul 
agriculturii şi pescuitului, identificaţi prin cod CAEN 01 şi 03; 
  
(iv) autorităţile şi instituţiile publice locale, serviciile publice deconcentrate ale ministerelor şi ale celorlalte organe centrale, 
companiile şi societăţile comerciale de interes judeţean, municipal sau local, regiile autonome şi toate entităţile publice şi 
private care prestează un serviciu public, în temeiul legii, dacă sunt înfiinţate sau organizate la nivelul comunelor, oraşelor, 
municipiilor, judeţelor, municipiului Bucureşti şi, după caz, la nivelul subdiviziunilor administrativ-teritoriale ale municipiilor sau la 
nivelul asociaţiilor de dezvoltare intercomunitară, sub conducerea, coordonarea, controlul şi responsabilitatea autorităţilor 
administraţiei publice locale; 
  
(v) institutele naţionale de cercetare-dezvoltare, astfel cum sunt definite de Ordonanţa Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea 
ştiinţifică şi dezvoltarea tehnologică, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările şi completările 
ulterioare; 

https://lege5.ro/App/Document/geydsnbsgi3dk/gezdkmzvgm2dc/act?pid=493764787&d=01-09-2022#p-493764787
https://lege5.ro/App/Document/geydsnbsgi3dk/gezdkmzvgm2dc/act?pid=493764690&d=16-12-2022#p-493764690&opt=M&idRel=36837258
https://lege5.ro/App/Document/geydsnbsgi3dk/gezdkmzvgm2dc/act?pid=493764690&d=16-12-2022#p-493764690
https://lege5.ro/App/Document/gm2donrwha/legea-serviciilor-comunitare-de-utilitati-publice-nr-51-2006?pid=110625758&d=2022-12-28#p-110625758
https://lege5.ro/App/Document/gm2donrwha/legea-serviciilor-comunitare-de-utilitati-publice-nr-51-2006?pid=110625759&d=2022-12-28#p-110625759
https://lege5.ro/App/Document/gm2donrwha/legea-serviciilor-comunitare-de-utilitati-publice-nr-51-2006?pid=64048922&d=2022-12-28#p-64048922
https://lege5.ro/App/Document/gm2donrwha/legea-serviciilor-comunitare-de-utilitati-publice-nr-51-2006?pid=64048923&d=2022-12-28#p-64048923
https://lege5.ro/App/Document/gm2donrwha/legea-serviciilor-comunitare-de-utilitati-publice-nr-51-2006?pid=375452290&d=2022-12-28#p-375452290
https://lege5.ro/App/Document/gm2donrwha/legea-serviciilor-comunitare-de-utilitati-publice-nr-51-2006?pid=64048924&d=2022-12-28#p-64048924
https://lege5.ro/App/Document/gm2donrwha/legea-serviciilor-comunitare-de-utilitati-publice-nr-51-2006?pid=110625698&d=2022-12-28#p-110625698
https://lege5.ro/App/Document/gm2donrwha/legea-serviciilor-comunitare-de-utilitati-publice-nr-51-2006?d=2022-12-28
https://lege5.ro/App/Document/gm4tioby/ordonanta-nr-57-2002-privind-cercetarea-stiintifica-si-dezvoltarea-tehnologica?d=2022-12-28
https://lege5.ro/App/Document/gq2tombr/legea-nr-324-2003-pentru-aprobarea-ordonantei-guvernului-nr-57-2002-privind-cercetarea-stiintifica-si-dezvoltarea-tehnologica?d=2022-12-28
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d) 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; plafonarea menţionată în prezentul articol se aplică şi pentru situaţiile în care una dintre 
entităţile menţionate anterior este beneficiarul final al consumului de energie electrică şi/sau pentru toate clădirile care au fost construite şi 
autorizate cu destinaţia de spitale; 

e) maximum 1 leu/kWh, cu TVA inclus, pentru 85% din consumul lunar, realizat la locul de consum, pentru instituţiile publice, altele 
decât cele prevăzute la lit. d), precum şi pentru cele aparţinând cultelor recunoscute oficial în România, potrivit Legii nr. 489/2006 
privind libertatea religioasă şi regimul general al cultelor, republicată; diferenţa de consum lunar de energie electrică se facturează la 
preţul de maximum 1,3 lei/kWh, cu TVA inclus;  

[…] 
 
g) maximum 1,3 lei/kWh, cu TVA inclus, pentru consumatorii noncasnici care nu sunt prevăzuţi la lit. a)-e). 
  

 
Termeni şi condiţii contractuale 
 

1. Prețul final facturat se compune din prețul energiei electrice active 
(compus ca sumă dintre componenta de achiziție cu Tg inclus și 
componenta de furnizare - a carei valoare este de 0.073 lei/kWh) 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, abonament, după 
caz și orice alte tarife/costuri introduse prin acte normative, aplicabile pe 
perioada derulării contractului. 

2. Prețul energiei electrice active (se calculează ca suma dintre 
componenta de achiziție și componenta de furnizare) 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. 

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 prețurilor, 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 

15 zile ; 
c) schimbării furnizorului, în condițiile prevăzute de reglementările legale în 

vigoare; 
d) 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; 

e) 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 

“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, a costurilor specifice, inclusiv 
modificări ale bazei de calcul sau a metodei de calcul referitoare la 
achiziție,  cu mai mult de 20%.  

8. 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. 

9. Factura pentru energia electrică se emite, de regulă lunar, excepție 
făcând anumite situații neprevăzute. 

10. Modalități de transmitere a facturilor: în format fizic, prin poștă/curier 
sau electronic, prin email. 

11. 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. 

12. Termen de plată: scadenţa facturii este la 15 de zile de la data 
emiterii acesteia. 

13. 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. 

14. Modelul de contract și Condiţiile generale pentru furnizarea energiei 
electrice, aferente ofertei, sunt disponibile consultării  accesând 
https://www.cezinfo.ro/produse-pentru-afacerea-ta/, precum și în 
Centrele de Relații cu clienții CEZ Vânzare.  
  

 

 
 
 
 
 
 
 

https://lege5.ro/App/Document/g42tmnjsgi/legea-nr-95-2006-privind-reforma-in-domeniul-sanatatii?d=2022-12-28
https://lege5.ro/App/Document/geztsobvgi/legea-educatiei-nationale-nr-1-2011?d=2022-12-28
https://lege5.ro/App/Document/haztenrrg4/hotararea-nr-867-2015-pentru-aprobarea-nomenclatorului-serviciilor-sociale-precum-si-a-regulamentelor-cadru-de-organizare-si-functionare-a-serviciilor-sociale?d=2022-12-28
https://lege5.ro/App/Document/haztenrrg4/hotararea-nr-867-2015-pentru-aprobarea-nomenclatorului-serviciilor-sociale-precum-si-a-regulamentelor-cadru-de-organizare-si-functionare-a-serviciilor-sociale?d=2022-12-28
https://lege5.ro/App/Document/gm4teojzga/legea-nr-489-2006-privind-libertatea-religioasa-si-regimul-general-al-cultelor?d=2022-12-28
http://www.cezinfo.ro/
https://www.cezinfo.ro/produse-pentru-afacerea-ta/
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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.cezinfo.ro, secțiunea “Contact” → Formular contact; 
▪ Prin prezentarea în Centrele de Relații cu Clienții CEZ Vânzare; 

 

Dacă sunteți un consumator care vă încadrați în una din situațiile prevăzute la art. 1 alin. 1 lit. c, d și e din OUG 27/2022, pentru a 
beneficia de plafonarea de 1 leu/kWh, este necesar să completați și să transmiteți solicitărea și declarația pe propria 
răspundere, care sunt disponibile pe www.cezinfo.ro , secțiunea Documente necesare clienților noncasnici pentru a 
beneficia de plafonare, precum și în oricare din Centrele de Relații cu Clienții CEZ Vânzare.  

Prețul final facturat plafonat se aplică de la data de întâi a lunii următoare celei în care s-au depus solicitarea și declarația pe 
propria răspundere. 

 
Valabilitatea ofertei: Prezenta ofertă este valabilă până la data de 31.03.2023, exclusiv pe perioada de aplicare a OUG 
27/2022, cu modificările și completările ulterioare și in condițiile prevăzute de aceasta.  
Această ofertă este condiționată de prevederile legislative privind plafonarea prețurilor la energie electrică, fiind emisă în 
baza cerintelor legislative în vigoare la data întocmirii prezentei oferte. 

 

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
 

http://www.cezinfo.ro/
https://www.cezinfo.ro/sesizari2-form/
http://www.cezinfo.ro/

