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Data intocmire: 01.05.2018 

OFERTA TIP DE FURNIZARE GAZE NATURALE 

             

ICCO ENERG SRL are ca principal domeniu de activitate furnizarea de energie electrica 
  

pentru mari si 

mici consumatori, fiind posesoare al licenţei de furnizare eliberată de ANRE cu nr. 884/2009, detinand in prezent 

un portofoliu de peste 390 de clienţi.  

 

 Incepand cu data de 21.05.2014  ICCO ENERG SRL fost licentiat ca furnizor de gaze naturale in baza 

licentei emise de ANRE cu nr.  1966. Aceasta noua activitate vine in completarea activitatii de furnizare energie 

electrica oferind clientilor un  pachet de servicii integrate de energie. 

 

 Prezenta oferta se adreseaza clientilor non-casnici din piata libera/concurentiala, care se incadreaza in 

categoriile de consum B1-B4 si/sau A1/A2 

 

1 Prețul contractual :  

  

Prețul gazelor naturale în amestec, ferm și fix pentru un an întreg de furnizare, este de  96 RON/MWh. 

La această valoare se vor adăuga: 
- tariful de distribuție  

- tariful volumetric de transport ( include si costul cu rezervarea de capacitate rezervata in SNT) 

- acciza și TVA-ul aferent în conformitate cu reglementările în vigoare. 

 

  Pretul final de contract ( fara acciza si TVA ) , este evidentiat astfel: 

 

Zona de distributie DISTRIGAZ SUD RETELE 

 

Nr. 
crt. 

Zonă 
Distribuție 

Categorie 
Consum 

Preț gaz 
(RON/MWh

) 

Tarif 
distribuție 
(RON/MWh

) 

Tarif 
transp.+ca

pacitate 
(RON/MWh) 

Tarif 
echilibrare(
RON/MWh) 

Preț final 
ofertat 

(RON/MWh) 

1. Distrigaz 
Sud Rețele 

B1 
96 

33,56 10,00 2,75 142,31 

2. Distrigaz 
Sud Rețele 

B2 
96 

33,54 10,00 2,75 142,29 

3. Distrigaz 
Sud Rețele 

B3 
96 

31,94 10,00 2,75 140,69 

4. Distrigaz 
Sud Rețele 

B4 
96 

30,66 10,00 2,75 139,41 

 

Zona de distributie E.ON DISTRIBUTIE 

 

Nr. 
crt. 

Zonă 
Distribuție 

Categorie 
Consum 

Preț gaz 
(RON/MWh

) 

Tarif 
distribuție 
(RON/MWh

) 

Tarif 
transp.+ca

pacitate 
(RON/MWh) 

Tarif 
echilibrare
(RON/MW

h) 

Preț final 
ofertat 

(RON/MW
h) 

1. E.On 
Distributie 

B1 
96 

31,13 10,00 2,75 139,88 

2. E.On 
Distributie 

B2 
96 

30,06 10,00 2,75 138.81 

3. E.On 
Distributie 

B3 
96 

29,54 10,00 2,75 138.29 

4. E.On 
Distributie 

B4 
96 

29,11 10,00 2,75 137,86 
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Termenele, modalitatile si conditiile de plata ale facturii: 

 

• Vanzatorul va emite lunar in primele 10 zile ale lunii o factura fiscala care va cuprinde cantitatea efectiv 

consumatata in luna precedenta. Factura fiscala se transmite atat in format electronic cat si in original in 

termen de 5 (cinci) zile calendaristice de la emitere. 

• Plata facturii se poate face astfel: 

- Cu ordin de plata in contul societatii deschis la BCR Brasov: RO39 RNCB 0607 1113 2068 0001 

- Cu numerar la sediul societatii ICCO ENERG din Brasov, strada Spicului nr.3 

• Factura fiscala se va plati in termen de 15 zile calendaristice de la data emiterii. Vanzatorul poate solicita 

majorari de intarziere de 0.03% pe zi, pentru fiecare suma cu scadenta depasita pana la data efectuarii 

platii. 

 

Durata contractului: 12 luni, cu posibilitatea de prelungire a contractului cu acordul partilor. 

 

Conditii de incetare a contractului: 

- La incheierea perioadei de valabilitate a contractului; 

- Prin acordul partilor; 

- Prin denuntare unilaterala de catre oricare dintre parti, cu o notificare prealabila, semnata de catre 

reprezentantul legal al companiei, de 21 de zile calendaristice 

Valabilitate oferta:  Prezenta oferta este valabila pana la data de 31.03.2019, inclusiv.  

 

Modalitate de acceptare a ofertei: Oferta este considerata acceptata in momentul transmiterii acesteia in 

original sau pe mail semnata si stampilata de catre reprezentantul legal al consumatorului. 

 

Servicii suplimentare oferite: toate demersurile privind schimbarea furnizorului de gaze naturale pot fi facute 

de catre societatea noastra fără nici un cost suplimentar. 

 

Documente necesare pentru încheierea contractului de furnizare gaze naturale 

• Certificatul de Înregistrare la Camera de Comerţ si Industrie – Oficiul Naţional al Registrului Comerţului şi 

Codul Fiscal. 

• Acordul de  acces. 

• Necesarul de consum aferent perioadei de livrare, defalcat pe luni. 

 

 

 În speranţa unei colaborări viitoare în acest domeniu vă stăm la dispoziţie pentru orice informaţii: Andreea 

Cristoloveanu  andreea.cristoloveanu@icco.ro, tel: 0728.137.639, fix 0268/401.253, fax 0268/401.287 

 

 

Director Furnizare 

Andreea CRISTOLOVEANU 

mailto:andreea.cristoloveanu@icco.ro

