
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
Stimate client, 
 
Știm că alegerea furnizorului de gaze naturale este o decizie extrem de importantă pentru activitatea dumneavoastră, 
de aceea, facem eforturi constante pentru a vă furniza servicii de cea mai bună calitate. 
Astfel, CEZ Vânzare întâmpină consumatorii de gaze naturale cu un nou produs, CEZ Gaz Optim Plus. 
 

Alegând CEZ Gaz Optim Plus, veți beneficia de prețul de furnizare a gazelor naturale de 
77 lei/MWh și, întrucât ne dorim să optimizăm produsele în funcție de nevoile 
dumneavoastră, vă oferim și următoarele beneficii: 
 

 CEZ Gaz Optim Plus vine însoțit de un abonament, în valoare de 0,4 lei/zi/loc de consum; 
 Abonamentul se facturează doar 6 luni/ an; 
 Prețul de furnizare a gazelor naturale este fix, 6 luni de la data intrării în vigoare a contractului, 

indiferent de consumul pe care îl înregistrați. 
 
 

 
 Serviciu gratuit de transmitere a facturilor;   
 Opțiunea de plată online și de primire a facturii în format electronic; 
 Suport permanent în Centrele de Relații cu Clienții şi la Info Linia CEZ – 0251 929; 
 Informații operative privind activitatea distribuitorului de gaze naturale; 
 Acces simplu și rapid la informațiile despre contractul dumneavoastră, istoric facturi, consum, plăți, 

înregistrarea indexului, oferte noi și alte informații utile, în contul MyCEZ. 
 

Condiţii economice privind furnizarea gazelor naturale: 

 
 Prețul contractual de vânzare (Pv), nu include TVA și acciză, fiind determinat ca suma dintre Prețul de furnizare a gazelor naturale 

(Pg), tariful de transport si tariful de distribuție, astfel: Pv = Pg + T + D, unde: 
- Pg reprezintă prețul de furnizare a gazelor naturale. Acesta include și tarifele reglementate aplicate pentru prestarea serviciului de 
înmagazinare și este valabil pe o perioadă de 6 luni de la data intrării în vigoare a contractului; 
- T reprezintă tariful de transport aplicat de către SNGN Transgaz S.A. 
- D reprezintă tariful de distribuție aplicat de către operatorul de distribuție pentru locul de consum. În cazul clienților racordați la 
sistemul de transport, tariful de distribuție nu se aplică. 
 

  La data prezentei oferte, Prețul contractual de vânzare (Pv) este determinat astfel: 
 

Categoria 
de 

consum 
Distribuitor 

Prețul de 
furnizare a 

gazelor 
naturale 
Lei/MWh 

Tarif 
distribuție 

Tariful de 
transport 

Preț contractual 
de vânzare 

UM 

C1 Distrigaz Sud Rețele 77 31.49 9.5 117.99 Lei/MWh 

C1 Premier Energy 77 31.31 9.5 117.81 Lei/MWh 

C1 Premier Energy Zimnicea 77 0.10 9.5 86.6 Lei/MWh 

C1 Mehedinti Gaz S.A. 77 24.27 9.5 110.77 Lei/MWh 

C1 Tehnologica Radion S.R.L. 77 38.15 9.5 124.65 Lei/MWh 

C1 Gaz Vest S.A. 77 35.11 9.5 121.61 Lei/MWh 

C1 Premier Energy Otopeni 77 22.7 9.5 109.2 Lei/MWh 

C1 Delgaz Grid 77 30.27 9.5 116.77 Lei/MWh 

C1 Megaconstruct  S.A 77 36.17 9.5 122.67 Lei/MWh 

C1 Progaz P&D S.A. 77 31.98 9.5 118.48 Lei/MWh 

 

 

Alte beneficii incluse: 

 

 



 
 
 
 

 
Zonele de desfășurare a activității Operatorilor de Distribuție: 
 

Județ / Localitate Operatori de Distribuție 

Argeș Distrigaz Sud Rețele, Premier Energy, Tehnologica Radion 

Dolj Distrigaz Sud Rețele, Megaconstruct, Premier Energy, 

Gorj Distrigaz Sud Rețele, Gaz Vest, Premier Energy, 

Mehedinți Mehedinți Gaz 

Olt Distrigaz Sud Rețele, Premier Energy 

Teleorman Distrigaz Sud Rețele,  Premier Eenergy Zimnicea 

Vâlcea Distrigaz Sud Rețele, Premier Energy 

Ilfov Distrigaz Sud Rețele, Premier Energy Otopeni, Megaconstruct, Progaz P&D 

București Distrigaz Sud Rețele 

Timișoara Delgaz Grid 

Iași Delgaz Grid 

 
 Perioadă contract: Contract pe perioadă nedeterminată; 
 Pe lângă prețul gazelor naturale și abonamentul zilnic, furnizorul va factura și tarifele reglementate 

pentru serviciile care fac obiectul Contractului; 
 Începând cu luna octombrie și pâna în luna martie, inclusiv, ale fiecarui an, pe lângă prețul contractual 

de vânzare se va factura și contravaloarea unui abonament, în valoare de 0,4 lei/zi/loc de consum; 
 Tarifele reglementate sunt calculate în funcție de Cantitățile Preluate, zona de distribuție în care se află 

Locul de Consum și de categoria de client final în care se încadrează Locul de Consum.  
Orice modificare a tarifelor reglementate va fi aplicată de la momentul intrării sale în vigoare; 

 Nu se solicită garanții; 
 Termen de plată: 15 zile de la data emiterii facturii; 
 Perioadă de grație la plata facturilor: 15 zile de la scadență; 
 Categoria de client: casnic, tip C1; 
 Oferta este disponibilă în județele Argeș, Dolj,Gorj, Mehedinți, Olt, Teleorman, Vâlcea, Ilfov, Bucuresti și în 

localitățile Timișoara și Iași;  
 Modalități de transmitere a facturilor: în format fizic, prin poștă/curier sau electronic, prin email; 
 Încheierea contractului de furnizare a gazelor naturale se va realiza până cel târziu în ultima zi de 

valabilitate a ofertei. 

Cu serviciile CEZ Vânzare economisiți timp și energie pentru lucrurile care contează cu adevarat 
 
E-Factura CEZ Vânzare (factura electronică): 

 Primiți factura pe email în data emiterii; 
 Factura este disponibilă din momentul emiterii și nu mai este nevoie să așteptați curierul. 

 
My CEZ - Cont online 

 În contul My CEZ regăsiți într-un singur loc toate informaţiile despre contractul dvs. Tot ce trebuie să faceți 
este să vă înregistrați folosind datele de client și o adresă de email validă, accesând mycez.cezinfo.ro sau 
descărcând aplicația. 
 

Multiple modalități de plată 
 Online 
 Direct Debit 
 Internet banking 
 ATM 
 Transfer bancar 
 Numerar – prin intermediul partenerilor CEZ 

 
Info Linia CEZ (call center) 

 Asistență specializată la numărul de telefon 0251 929, disponibil între orele 08:00 - 20:00, 7 zile din 7. 
 

IVR Dinamic (asistent vocal interactiv) 
 Acces rapid la Info Linia CEZ – 0251 929, pentru a afla informații despre situația facturilor și plăților, fără a 

mai intra în contact cu un operator. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 

Documente necesare pentru încheierea contractului de furnizare gaze naturale: 

 Copie C.I.; 
 Declarație pe propria răspundere privind utilizarea gazelor naturale numai pentru desfășurarea 

activităților casnice; 
 Copie a actului de proprietate sau a altui 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 
persoană fizică/ juridică ce 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. 

 Documentele se depun în copie, semnate, conform cu originalul. 
 
Modalităţi de acceptare a ofertei-tip: 

 Prin transmiterea unei solicitări pe adresa de e-mail: cez_crc@cez.ro ; 
 Prin transmiterea unei solicitări pe adresa poștală: CEZ Vânzare SA, localitatea Târgu Jiu, strada 

Depozitelor, numarul 2, județul Gorj, cod poștal 210238; 
 Prin transmiterea unei solicitări pe fax la numărul 0372524834; 

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

 Prin prezentarea în Centrele de Relații cu Clienții CEZ Vânzare. 
 

Perioadă de valabilitate a ofertei: 18.06.2020 - 31.08.2020 
 
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 
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