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Oferta Generala de Furnizare Energie Electrica pentru consumatorii non casnici mici 

PRET VARIABIL 

 

Societatea noastră, ICCO ENERG SRL. societate in reorganizare juridiciara, in judicial reorganisation, en 
redressement, cu sediul in Brasov, adresa str.Spicului nr.3, judetul Brasov, codul postal 500460, telefon 
0268.401.253, inscrisa în   registrul comertului la nr. J08/2664/2007, cod fiscal RO 22500279, licenta ANRE nr.   
2156/2019, cont de virament nr. RO84BACX0000000158597006, deschis la Unicredit Bank, reprezentata prin 
Administrator Special Costan Calin Filimon deţine de peste 10 ani calitatea de furnizor de Energie Electrică pe 
piaţa liberalizată, reuşind să-şi fidelizeze clienţii prin calitatea serviciilor oferite, a preţurilor competitive, precum 
şi a interesului acordat nevoilor clienţilor săi.  
 

1. Durata contractului: 1 an de zile . Contractul se prelungeste automat cu perioade succesive de 12 luni 

calendaristice, cu exceptia cazului in care, una dintre partile contractante, notifica in scris celeilalte parti, 

solicitarea de incetare a Contractului, cu minim 21 zile calendaristice inainte de expirarea perioadei 

contractuale 

2. Oferta este valabila pana la data de 30.09.2022 si aplicabila contractual pana la 30.09.2023 

3. Cantitate: Oferta propusa de noi presupune achitarea doar a cantitatii de energie electrica efectiv 

consumata într-o luna. ICCO ENERG nu impune încadrarea într-o banda de abatere, costul cu 

echilibrarea consumului va fi suportat de furnizor. 

 

4. Pret Furnizare: conform legislatiei in vigoare si zona de distributie: 

ZONA DE 
DITRIBUTIE 

TARIF 
DISTRIB+TRANSPORT+TG 

PRET DE 
BAZA* 

PRET FINAL CONTRACT FARA 
TVA 

PRET FINAL CONTRACT CU 
TVA 

  IT MT JT   IT MT JT IT MT JT 

Muntenia 
Nord 60.77 117.47 292.73 2,500.00 2,560.77 2,617.47 2,792.73 3047.32 3114.79 3323.35 

Muntenia 
Sud 49.98 95.69 239.65 2,500.00 2,549.98 2,595.69 2,739.65 3034.48 3088.87 3260.18 

Oltenia 70.78 137.62 309.35 2,500.00 2,570.78 2,637.62 2,809.35 3059.23 3138.77 3343.13 

Banat 55.32 106.33 254.22 2,500.00 2,555.32 2,606.33 2,754.22 3040.83 3101.53 3277.52 

Transilvania 
Sud 62.05 116.57 275.21 2,500.00 2,562.05 2,616.57 2,775.21 3048.84 3113.72 3302.5 

Transilvania 
Nord 61.19 118.68 263.41 2,500.00 2,561.19 2,618.68 2,763.41 3047.82 3116.23 3288.46 

Moldova 61.99 116.09 292.72 2,500.00 2,561.99 2,616.09 2,792.72 3048.77 3113.15 3323.34 

Dobrogea 63.78 123.49 296.77 2,500.00 2,563.78 2,623.49 2,796.77 3050.9 3121.95 3328.16 
 

 

*Pretul de baza poate varia in functie de specificul activitatii clientului final, de necesitatile si consumul orar al 

acestuia si de conditiile din piata de energie electrica pe o anumita perioada contractuala. 

 

4.1 Acciza pentru electricitate valabila la data incheierii contractului 

4.2 Contributia pentru cogenerare de inalta eficienta valabila la data incheierii contractului 

4.3 Costul cu certificatele verzi 

4.4 TVA 



 

 
Conform Regulament (UE) 2016/679 - ICCO Energ S.R.L operator de date cu caracter personal inregistrat la Autoritatea Nationala de        Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu 

Caracter Personal 

ICCO ENERG Brasov , IN REORGANIZARE JURIDICA, IN 
JUDICIAL REORGANISATION, EN REDRESSEMENT                                   
Sediu social Spicului nr 3, biroul C1-B2, Brasov 
Tel./ fax: 0268-401.253 / 401.287 
energ@icco.ro 

                          CUI RO22500279 
Reg. Com. J08/2664/2007 

 Licenţă ANRE nr. 2156/2019 

  

 

 

5.  CONDITII DE FACTURARE: Pe parcursul derularii contractului, furnizorul va emite catre consumator, în 

perioada 1-10 a lunii urmatoare lunii de consum o factura reprezentand : 

- un avans de 100 % din contravaloarea energiei electrice estimate a se consuma in urmatoarele doua luni          

- regularizarea consumului pentru luna incheiata , care va reprezenta cantitatea de energie efectiv 

consumata din care se scad cantitatile de energie facturate in avans si contravaloarea energiei electrice 
reactive facturate de operatorul de distributie furnizorului. 

6. CONDITII DE PLATA: 

Energia consumata in luna de contract va fi achitata integral prin transfer bancar conform termenului negociat 
intre furnizor si consumatorul final (plata intre 10 – 30 zile , cu sau fara garantii/ avans )  

7. ALTE CONDITII: 

➢ In cazul in care, clientul reziliaza contractul inainte de termen, acesta va plati furnizorului daune 

interese  in valoare de 50% din cantitatea ramasa neconsumata la pretul din contract. 

➢ Clientul are obligatia de a transmite furnizorului prognoze orare de consum pentru luna urmatoare. 

8.  ALTE INFORMATII 

 
Schimbarea furnizorului de energie electrică: 

• Se realizeaza gratuit de către ICCO ENERG și este reglementat de Autoritatea Națională de Reglementare 

în domeniul energiei ( ANRE), prin Ordinul 105 / 2014 

• Este un proces simplu care se realizează cu efort minim din partea consumatorului 

• Nu implică întreruperi în alimentarea cu energie electrică a consumatorului. 
 
Etapele schimbarii furnizorului actual: 

✓ Acceptarea prezentei oferte (prin semnarea prezentei oferte) 

✓ Semnarea contractului de furnizare 

✓ Notificarea de reziliere a contractului de furnizare în vigoare trimisă către actualul furnizor cu cel puțin 21 
de zile lucrătoare înainte de data intrării în vigoarea a noului contract de furnizare 

✓ Încheierea contractului de distribuție pentru locul de consum de către furnizor.  

 

 Documente necesare pentru schimbarea furnizorului de energie electrică:  

• Copie CUI cu datele de identificare ale societatii; 

• Copie dupa ATR; 

• Notificarea de reziliere cu vechiul furnizor 

• Oferta semnata 

 

Va stam la dispozitie pentru orice informatii suplimentare :   

 fix 0268/401.253, fax 0268/401.287 

adresa e-mail:energ@icco.ro, telefon 0268401253 

 
 

Cu stima, 

Andreea CRISTOLOVEANU 
Director Executiv  

  


