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Oferta – Tip pentru consumatorii noncasnici noi care intra in furnizare la  

Societatea Comercială MIHOC OIL - S.R.L., incepand  cu data de 01.04.2022  
 

 
 

 

Vă prezentăm oferta noastră de furnizare gaze naturale pentru consumatorii finali 

noncasnici, după cum urmează: 

 

1. Pretul de furnizare – 600,00 lei/MWh la care se adauga tarifele 

reglementate aferente de transport si distributie. 
 

Formula de calcul generala este urmatoarea: 

 

Pret final (lei/Mwh) = Pret furnizare + Tarif transport + Tarif distributie + Acciza + TVA 

 
 

Mihoc Oil S.R.L. va incheia, in scopul derularii contractului, contractul de 

transport (cu operatorul de transport). Pretul final va fi actualizat in situatia 

modificarii tarifelor reglementate precizate mai sus si/sau orice modificare 

legislativa privind stabilirea unui procent de import pentru sectorul de consumatori 

noncasnici. 

 

Pentru locurile de consum noi care intra in furnizare aflate in distributia Mihoc Oil 

SRL, prețul final de contract are următoarea structura: 
 

U.M. = lei/MWh 

 

Categorie 

Consum 

Zona 

distributie 

Pret 

gaze 

naturale 

Tarif 

transport 

Tarif 

distributie 
Acciza 

Pret final 

fara TVA 

Pret final 

cu  TVA 

inclus 

C1 non-casnic Mihoc Oil  600 11 33.55 3.35 647.9 771.001 

 

 
2. Conditii de plata: plata integrala a cantităţii contractate si consumate, in 

termen de 30 de zile de la sfarşitul fiecărei luni de livrare. 

3. Modalitatea de transmitere a facturilor: transmiterea se va realiza prin poştă 

electronică (e-mail) sau la adresa de corespondenţă a clientului, conform modalităţii 

agreate cu clientul. 

4. Durata contractului: contractul se incheie pe o perioada de 1 an, cu 

posibilitatea prelungirii acestuia; 

 



                                                                
 

 

sediul social: sat Leghin, comuna Pipirig, judetul Neamt, 
punct de lucru si adresa de corespondenta:  Roman, Str. Aprodul Arbore, nr. 2 

Tel./fax. 0233/740703 

Nr. inreg. RC J27/95/96 

 CUI RO 8137551 

5. Penalitati de neplata: 0,05 % per zi de intarziere, pentru fiecare zi de intarziere; 

 
6. Valabilitate oferta: 31.03.2023 

 
Documentele necesare pentru incheierea unui contract de furnizare gaze naturale:  
 
- Copie Certificat inregistrare fiscal; 
- Oferta semnată; 
- Declaraţie pentru scutirea de acciză (dacă este cazul). 

 

Oferta se considera acceptata in momentul semnarii contractului de vanzare-

cumparare. 

 

Contractul poate fi reziliat de catre consumator in baza unei notificari prezentate 

furnizorului de gaze naturale cu minimum 21 de zile inainte de data de la care se doreste 

incetarea acestuia. 

 

In speranta ca oferta noastra va corespunde asteptarilor dumneavoastra, va asiguram ca va 
stam la dispozitie pentru orice detalii si informatii suplimentare pe care le veti avea. 

 
 
 
  
 
 

E-mail: mihoc_oil@yahoo.com 
Telefon: 0233.740.703 
Website: https://mihoc-oil.ro/ 
 
 
 
Data intocmirii: 01.04.2022 
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