Ce cuprinde PREȚUL DE VÂNZARE
Pretul de vanzare acoperă costurile de furnizare gaze naturale, costurile de transport și costurile de distribuție gaze naturale. Costul
de furnizare acoperă achiziția gazelor naturale (care se face la un preț negociat) de la producători sau alți furnizori, cost de
înmagazinare și costurile furnizării de gaze naturale (costurile proprii ale furnizorului).
Costurile de transport și de distribuție gaze naturale sunt costuri cu operarea sistemului de transport/ distribuție gaze naturale; tarifele
aferente sunt reglementate și aprobate prin ordine ANRE, fiind modificate periodic. Ordinele ANRE sunt afișate pe pagina de web
a autorității la adresa comunicată mai jos.
Factura conține și orice alte elemente stabilite prin legislația în vigoare ca de exemplu acciza, valoare compensare/ plafonare
conform legii 256/2021, TVA etc..
Noutăți legislative:
Începând cu data de 1 Noiembrie 2021, a intrat în vigoare Legea nr. 259/2021 pentru aprobarea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 118/2021 privind stabilirea
unei scheme de compensare pentru consumul de energie electrică și gaze naturale pentru sezonul rece 2021-2022, precum și pentru completarea Ordonanței
Guvernului nr. 27/1996 privind acordarea de facilități persoanelor care domiciliază sau lucrează în unele localități din Munții Apuseni și în Rezervația Biosferei
"Delta Dunării". Prevederile legii se aplică începând cu consumul de gaze naturale aferent lunii noiembrie 2021.

Important!
Începând cu data de 15.07.2021, casieria societății C-GAZ & ENERGY DISTRIBUȚIE S.R.L. este situată la adresa din loc Sighetu Marmației, strada 22 Decembrie
1989, nr.38, vis-a-vis de benzinăria LUKOIL, modificare anunțată și prin notificarea nr. 627/15.06.2021.
Datorită riscului de contaminare cu COVID-19, pentru siguranță, societatea a impus următoarele reguli care îi vizează în mod direct pe clienți:
1. Accesul clienților în incinta sediului este permis în intervalul orar 8:00 - 16:00, restricționat la un număr de maximum 2 persoane concomitent.
2. Societatea impune păstrarea unei distanțe de 2 metri între clienți, atât în incinta sediului cât și în timpul de așteptare de afară, în fața sediului societății.
3. Societatea a instalat un punct de dezinfecție la intrarea în sediu, dedicat tuturor clienților, cu dotare adecvată pentru o dezinfectare optimă.
În același context de diminuare a riscului de contaminare cu COVID-19, igienizarea și dezinfectarea incintei sediului au loc în mod frecvent.

Modalități de plată a facturii:
-

Numerar: la casieria companiei noastre, situată în sediul din Sighetu Marmației, str. Gheorghe Doja, nr.8, între orele 08:00-16.00 (L-V);
Numerar: cu factura la sucursalele BRD, fără comision de încasare;
Numerar: la ghișeul uneia dintre băncile de mai jos, dar se va percepe comision de către banca respectivă;
Transfer bancar: într-unul dintre conturile companiei noastre deschise la:
Nume banca

Sucursala

IBAN

BCR

Floreasca

RO24RNCB0281111129140001

BRD

Dorobanți

RO95BRDE445SV84863554450

CEC Bank

Municipiului București

RO47CECEB00130RON3477033

Trezorerie

Municipiului București

RO22TREZ7005069XXX008402

Primirea facturii prin e-mail, la o adresa comunicată de dvs., beneficiile activării facturii prin e-mail:
- O grijă în minus: primirea facturii indiferent de locaţia în care vă aflaţi şi eliminarea riscului pierderii acesteia;
- Economie de timp: obţinerea datelor cuprinse în factură imediat după emitere şi primirea acesteia mai rapid decât în varianta transmiterii prin curier;
- Protejarea mediului înconjurător: primul pas cu adevărat responsabil în economisirea resurselor naturale.
Când trebuie să plătiţi factura: Factura de gaze naturale trebuie plătită până la data scadentă înscrisă pe fața facturii. În cazul neachitării facturilor, furnizorul poate
să perceapă, conform contractului, majorări pentru fiecare zi de întârziere şi să întrerupă furnizarea gazelor naturale.
Toți consumatorii au obligația să efectueze verificarea si revizia tehnică periodică a instalației de utilizare gaze naturale, conform Ordinului A.N.R.E. nr. 179/2015 prin
care se aprobă Procedura privind verificările şi reviziile tehnice ale instalaţiilor de utilizare a gazelor naturale. Lista cu firmele autorizate se regăsește pe site-ul A.N.R.E.
(www.anre.ro) sau la sediul societății. Data scadentă pentru locul dvs. de consum este …………………………...

Schimbarea furnizorului de gaze naturale

se face gratuit, cu respectarea Procedurii de schimbare furnizor de energie electrică/gaze naturale, conform
Ord.234/2019. Lista operatorilor economici, titulari de licenţă de furnizare a gazelor naturale este publicată pe pagina de internet a ANRE (www.anre.ro)
Prin Ordinul A.N.R.E nr. 16/2015 a fost publicată Procedura-cadru privind obligația furnizorilor de energie electrică și gaze naturale de soluționare a plângerilor
clienților finali. Aceasta, împreună cu Procedura internă a furnizorului C-Gaz & Energy Distribuție S.R.L. (În insolvenţă; In insolvency; En procedure colective) de soluționare
a neîntelegerilor, poate fi consultată și descarcată de pe site-ul: www.cgaz.ro.
Potrivit Regulamentului general privind protectia datelor, nr. 679 din 2016, societatea C-Gaz & Energy Distribuție S.R.L. prelucrează datele cu caracter personal întrun mod confidențial, sigur și transparent, prin urmare, datele furnizate sunt în deplină siguranță.

Date de contact:
Pentru sesizări privind serviciile noastre, facturi emise sau alte elemente contractuale ne puteți contactata prin:

Telefon: 0745 350 647 apelabil între orele 08:00 – 16:00 Fax: 021.231.43.70; Tel.: 0745 350 647
E-mail: contact@cged.ro; Formular contact online: www.cgaz.ro;
În scris, la adresa de corespondență, Punct de lucru: Str. 22 Decembrie 1989, nr.38, Sighetu Marmației, jud. Maramureș

Pentru orice urgență tehnică de gaze (incendii, explozii, miros de gaze, lipsă accidentală gaze) sunați la Operatorul Rețelei de Distribuție la numerele de
telefon (APELABILE NON-STOP): Tel. Verde: 0800

800 581, 0262 310 000 sau la numărul de dispecerat al societății noastre: 0752 121 111

Eficiență Energetică: Adresele de corespondență puse la dispoziție de către reprezentanții Ministerului Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri sunt următoarele:
Adresa e-mail - secretariatdee@energie.gov.ro
Adresa poștală - Splaiul Independenței nr. 202E, sector 6, București, cod postal 060023
Pentru orice alte clarificări, detalii privind serviciul de furnizare gaze naturale, puteți să vă adresați Autorității Naționale de Reglementare în domeniul Energiei –
ANRE - la adresa: str. Constantin Nacu nr. 3, sectorul 2, Bucureşti, România, cod poştal 020995, telefon 021.327.81.53/0728.628.664, fax 021.312.43.65, e-mail anre@anre.ro;
website www.anre.ro.

