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Oferta furnizare energie electrică pentru consumatori casnici 
  
 
 
Stimate consumator, 
 
  

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 
0268.401253, inscrisa în   registrul comertului la nr. J08/2664/2007, cod fiscal RO 22500279, licenta 
ANRE nr.   2156/2019, cont de virament nr. RO39RNCB0607111320680001, deschis la BCR Brasov, 
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.  
 
Acordul ANRE din iunie 2021 de reînnoire a licenţei de furnizare a energiei electrice reprezintă o 
recunoaştere a meritelor obţinute de către ICCO ENERG de-a lungul timpului şi a dedicaţiei cu care 
angajaţii au înţeles că trebuie să ducă la îndeplinire misiunea şi obiectivul societăţii.  
 
Cu o experienţă în domeniu de necontestat şi cu un personal specializat şi într-o permanenţă dezvoltare 
profesională, dorim să rămânem pentru clienţii actuali un partener de încredere, iar pentru potenţialii 
clienţi dorim să ne deschidem porţile în speranţa unei viitoare colaborări pe termen lung. 
 
 
Vă prezentăm mai jos oferta ICCO ENERG valabilă până în 30.09.2022 
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1. Oferta de preț: 
Oferta propusă de noi presupune achitarea doar a cantitații de energie electrică efectiv consumată. ICCO ENERG nu percepe taxa pentru rezervare banda sau taxă de putere.  

Denumire tarif / Zona Distributie 
/ Judet 

TRANSILVANIA 
SUD  

TRANSILVANIA 
NORD 

BANAT DOBROGEA MOLDOVA 
MUNTENIA 

NORD 
MUNTENIA 

SUD 
OLTENIA  

Brasov, Sibiu, 
Mures, Alba, 

Covasna si 
Harghita 

Bihor, Satu-
Mare, Salaj, 
Cluj, Bistrita-

Nasaud, 
Maramures 

Timis, Arad, 
Hunedoara, 

Caras-
Severin 

Tulcea, 
Constanta, 
Ialomita, 
Calarasi 

Suceava, 
Botosani, 

Neamt, Iasi, 
Bacau, Vaslui 

Galati,Prahova, 
Buzau, Braila, 
Dambovita, 

Vrancea 

Ilfov, 
Giurgiu, 

Bucuresti 

Arges, Valcea, 
Gorj, Olt, 

Teleorman, 
Dolj, 

Mehedinti 

  lei / MWh  lei / MWh  lei / MWh  lei / MWh  lei / MWh  lei / MWh  lei / MWh  lei / MWh  
1.Preț contract , compus din :  2,775.41 2,763.41 2,754.22 2,796.77 2,792.72 2,792.73 2,739.65 2,809.35 

Tarif serviciu sistem* 9.32 9.32 9.32 9.32 9.32 9.32 9.32 9.32 

Tarif serviciu de transport pentru 

extragere retea * 
25.57 25.57 25.57 25.57 25.57 25.57 25.57 25.57 

Tarif pentru serviciul de transport 
introducere retea TG* 

2.53 2.53 2.53 2.53 2.53 2.53 2.53 2.53 

Tarif distribuție JT  * 237.99 225.99 216.8 259.35 255.3 255.31 202.23 271.93 

Preț energie electrică activa 2500 2500 2500 2500 2500 2500 2500 2500 

2.Acciza pentru electricitate , 
conform Legea nr. 227 / 2015* 

5.42 5.42 5.42 5.42 5.42 5.42 5.42 5.42 

 3.Taxa de cogenerare de înalta 
eficientă, conform Ordinului 123 / 
2017  privind aprobarea contributiei 
pentru cogenerarea de inalta eficienta 
si a unor prevederi privind modul de 
facturare a acesteia, emis de ANRE, cu 
modificarile ulterioare * 

20.44 20.44 20.44 20.44 20.44 20.44 20.44 20.44 

 4.Costul cu certificate verzi   conform 
Legii 220/2008 actualizata.* 

72.537 72.537 72.537 72.537 72.537 72.537 72.537 72.537 

    COST FINAL ENERGIE ELECTRICA  2,873.81 2,861.81 2,852.62 2,895.17 2,891.12 2,891.13 2,838.05 2,907.75 

 
* Prețul total de furnizare nu conține TVA 

mailto:energ@icco.ro


 

 

 

 
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, IN JUDICIAL REORGANISATION, EN EDRESSEMENT                                 
    
Sediu social: Str. Spicului nr. 3, 500460             
Adresa corespondenta: Str. Spicului nr. 3, 500460 
Tel.: 0268-401.253 
energ@icco.ro  

 
 
CUI RO22500279 
Reg. Com. J08/2664/2007 
Licenţă ANRE nr. 2156/2019 

  

 

2. Modalitați de facturare și de plată: 

 
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 50% din contravaloarea energiei electrice estimate a se consuma in luna in curs;        
- regularizarea consumului pentru luna incheiata, care va reprezenta cantitatea de energie efectiv consumata din 
care se scad cantitatile de energie facturate in avans. 
Plata facturilor emise se va face cu ordin de plată sau la bancomatele BCR, în termen de 10 zile calendaristice de la 
data primirii facturii de către client. 
 
! IMPORTANT: FACTURA VA FI TRANSMISA DOAR IN FORMAT ELECTRONIC PE ADRESA DE E-MAIL PUSA LA 
DISPOZITIE DE CATRE CONSUMATOR. 
 
 
3. Valabilitate oferta: 
 
Oferta este valabilă până în 30.09.2022, iar perioada minimă de contract este de 12 luni de la data intrării în 
vigoare a acestuia. 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. 

4. Alte informații: 
 
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 act identitate 

• Datele locului de consum: adresa 

• Copie Act de proprietate sau orice alt document care atesta dreptul de proprietate sau de 
folosinta. 

În speranţa unei colaborări viitoare în acest domeniu, vă stăm la dispoziţie pentru informaţii suplimentare:  

Dana Rosu dana.rosu@icco.ro, Tel.: 0268-401.253. 
 
 
Vă mulțumim, 
 
Andreea CRISTOLOVEANU 
Director Executiv 
 

              Confirmare acceptare ofertă 

   Semnatură Client  
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