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1 ' 
Operator de date cu caracter personal 

Data 

Z-5 O/ 

PRIMĂRIA . .......... 
în atenţia doamnei/domnului primar 

Vă transmitem anexat, adresa nr. RQ20-161/06.01.2021 a CEZ 
Vânzare S.A, cu informaţii pentru cetăţeni privind etapele premergătoare 
încheierii contractelor, în contextul liberalizării pieţei de energie electrică. 

Vă adresăm rugămintea ca aceste informaţii să fie aduse ia 
cunoştinţă populaţiei din localitatea dvs. pentru a avea posibilitatea de a 
analiza ofertele de pe piaţa concurenţîală şi pentru a opta pentru cel mai 
bun tarif, conform nevoilor proprii de consum. 

Cu stimă, 

PREFECT, 
SEBASTIAN FÂRTAT 

RâmmeUVâîcea, 6ld. TuSor VUdtrmrestu, nr. 1 
Tel,; 0250/731168; Fax: Q250/?i5729; E-mail: preteet@prefeetiOTvateea.fi> 

mailto:preteet@prefeetiOTvateea.fi


De la: C E Z Vânzare S.A. 
Adresa nr, RO2G-1S1/06.01.2Q21 

CEZ VÂNZARE 

Către: Consiliul Judeţean Vâlcea 
în atenţia Domnului Constantin Radulescu, Preşedintele Consiliului Judeţean Vâlcea 
Str. Grai . Praporgeseu, nr.1 , Râmnicu Vâicea, jud. Vâlcea, Fax 0247421193 

Către: Instituţia Prefectului Judeţului Vâlcea 
In atenţia Domnului Sebastlan Fârţat, Prefectul Judeţului Vâlcea 
Bvd. Tudor vladimirescu 1, Rămnicu Vâlcea, Jud. Vâlcea, Fax 0250 735 617 

Către: Pr imăr ia Râmn i cu Vâlcea 
în atenţia Domnului Mircla Gutău. Primarul Municipiului Râmnicu Vâlcea 
Str. Generai Praporgescu nr, 14 Râmnicu Vâlcea, Judeţul Vâicea, Fax 0250 731 843 

Craiova, 06.01.2021 

8ttmati Domni, 
V ă informam că furnizorul CEZ Vânzare a luat decizia de a acorda mal mult timp clienţilor săi pentru a 
analiza ofertele C E Z din piaţa cortcurentială şl pentru a opîa pentru cat mal bun tarif, conform nevoitor de 
consum 
Pentru a disemina Informaţia In rondul cetăţenilor care apelează la dumneavoastră cu soBcftarS de 
informaţii, vă informăm că perioada in care clienţii pot alege un contract CEZ tn regim concuronţial 
şi pentru care pot beneficia da regularizarea comercială a preţului contractat a fost prelungită 
până la data de 31 martie 2021. Clienţii vor putea alege contracte Tn regim concurenţlal oricând sl 
după această dată. 

Recomandăm tuturor clienţilor CEZ s ă î ş i analizeze consumul lunar şi să la o.decizie ţinând cont de 
următoarele referinţe: 

• pentru un consum lunar mai mare de 150 kWh/lună recomandăm oferta CEZ Ef ic ient (preţui 
acestui produs este de 0,275 lei/kWh', la care se adaugă 0,32 Iei abonament/zi); 

• pentru un consum lunar mei mic de 150 kWri /lună recomandăm următoarele: 
- fie sa aleagă tariful aplicat produsului CEZ Rezidenţial, adică preţul de 0,3315 lei/ kWh * lacest tarif nu 
are abonament/zi); 
- fie sa nu întreprindă nicfun' demers şi atunci vor fi facturaţi cu tariful aplicat ofertei de Serviciul 
Universal, adică preţul de 0,3415 lei/ kWh 

« cl ienţ i au la dispoziţie ş i posibilitatea da a opta pentru o ofertă de furnizare In regim concurenţial. 
alegând una dintre ofertele de pe piaţa de energie electrică. Toate detaliile pot fi regăsite pe 
website-u! www.anre.ro. 

Este important de menţionat faptul câ, In cazul în care este depusă oferta CEZ semnată, până la data de 
31.03.2021, furnizorul va emite o factură de dlecount pentru perioada 01.01.2021. până ta data 
«emnâril contractului, astfel încât clienţii să beneficieze de preţul negociat conform noului coniract 
semnat. 
Subliniem faptul că : 

' Informările şi ofertele au fost transmise clienţilor C E Z atât oniine, cât şi în format fizic la finalul 
lunii decembrie; 

fuctalate administrată în«i»tpm dualist 
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- Vmmz& o a doua tranşă de Informări. Aceaata va fi transmisă în pwioada 1 i - 17MJ2021 
astfel încât toţi clienţii casnici cai contracte reglementata vor primi ofertele detailata, de aceea n u 
este necesari deplasarea tn avans, la Centrele de Relaţii cu Cîtenţfi; 
Dacă se doreşte încheierea contractului în răgim ooncurenţlaf, recomandam completarea ş l 
prezentarea ofertei aleea, din cele transmise împreună cu notificarea, specialistului CBZ la 
momentul prezentării la Centrul de Relaţii cu Clienţii, sau transmiterea acesteia completată, prin 
poştă sau e-mai). Tn cei mal scurt timp de ta transmitere, clienţii vor prim! contractul prin metoda 
de comunicare aoreată cu furnizorul. 

In cazul In caro clientul nu doreşte s ă aştepte primirea acestei Informări, are poslbllitateasâ a leagă din 
ofertele tttttponMla pe pfaţa concurenţiaiă şl să selecteze un produs conform .necesităţilor sa fe P 

accesând yv^.myceff.ro sau direct aplicaţia MyOEZ disponibilă în App Store sau Magazin Play. 

informaţii ş i oferte pot fi adilcHata utilizând unul dintre canalele puse la dispoziţie de către furnizor: 
- direct ia oricare Cmlm de Relaţii cu Clienţii CEZ; 
^ e-mall Ea adresa C6z_crc@cez.ro; 
- adresă poştală; C E 2 Vânzare SA, Tfirgu Jiu, strada Depozitelor, numărul 2, JudaţunSbrf, cod poştal 
210238; 
- fax la numărul 0372524834. 

Ma l mu», pentru a acorda sprijinul autorităţilor locale d i n Judeţul Vâlcea, vă Informăm c ă tn 
această perioadă specialiştii C£Z - desemnaţi In relaţia cu primăriile, vor contacta reprezentanţii 
loca l i pentru a transmită toate dvtailtt* privind acest proces. 
Totodată, ne punem la dispoziţia dumneavoaaH ş l pentru o eventuală întâlnire anHne/ faţă î n fată, 
în situaţia în care o consideraţi utilă. 

V ă asigurăm de întreaga noastră disponibilitate pentru a oferi toate detaliile necesare parcurgere acestei 
etape de liberalizare a pieţei de energie elctrică, într-un context tnmeparent ş l ffloil pentru comunitatea 
locală. 

Cu stimă, 

Cornelia Szabo, 
Preşedinte Directorat 
C E 2 Vânzare 

Cornelia Szab S»bo 
3021.01,97! MM» 

Marfua Cîmpeanu 
Membru Directorat 
C E Z Vânzare 

, M A R I U S - V A L E N p f 3 ^ M W MHjWUMftrt 

1 la aceste preturi se adaugă tartfete reglementate de distribuţia, transport, sertf d i »Jsler« precum «I contribuţia, pentru 
«generarea de înaltă eficienţă, valoarea certificatelor verzi, aecizS,:brifuJ pentru energia reactivă şi taxa'pe valoarea 
adăugată; 
«Idem 1j 
•idem!. 

Uft* vânzare F^»402S1 2Ta^B^koBi_vwzwo®ewj'o.w«w£w;-ro 
«dmlnUlf»*» d)«!wt Cod unte du Inwglsww: HO 2!3*3S08 
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