CERERE
Subscrisa
..............…………………………………………………..,
înregistrată
la
…...........................................………………,
sub
nr.
…………..........………….,
cod
fiscal
............…...…………………………..,
cod
client...........................................,
reprezentată
prin
……………………….............................................., în calitate de …………..............………………….., doresc
să beneficiez în perioada 1 noiembrie 2021 - 31 martie 2022, conform dispoziţiilor Ordonanței de Urgență a
Guvernului nr. 118/2021, de schema de sprijin pentru plata facturilor aferente consumului de energie electrică
şi gaze naturale.
Semnătură solicitant:
…………………………………………………

Data:
……………………...……

DECLARAŢIE PE PROPRIE RǍSPUNDERE
Subscrisa
..............…………………………………………………..,
înregistrată
la
…...........................................………………,
sub
nr.
…………..........………….,
cod
fiscal
............…...…………………………..,
cod
client
.........................................,
reprezentată
prin
……………………….............................................., în calitate de …………..............………………….., declar pe
proprie răspundere că fac parte din următoarea categorie de client*:
întreprinderi mici și mijlocii, astfel cum sunt definite în Legea nr.346/2004 privind stimularea înfiinţării şi
dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii, cu modificările şi completările ulterioare, denumite IMM-uri,
cabinete medicale individuale și alte profesii liberale, indiferent de forma de organizare;
microîntreprinderi, persoane fizice autorizate, întreprinderi individuale, întreprinderi familiale, organizate
potrivit legii;
spitale publice și private definite conform Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare, unităţi de învăţământ publice și private definite
conform Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi creșe;
organizaţii neguvernamentale reglementate potrivit legii, precum și unitățile de cult astfel cum sunt
reglementate de Legea nr. 489/2006 privind libertatea religioasă şi regimul general al cultelor,
republicată;
furnizori publici şi privaţi de servicii sociale prevăzute în Nomenclatorul serviciilor sociale, aprobat prin
Hotărârea Guvernului nr. 867/2015 pentru aprobarea Nomenclatorului serviciilor sociale, precum şi a
regulamentelor-cadru de organizare şi funcţionare a serviciilor sociale, cu modificările şi completările
ulterioare.
Prin transmiterea prezentei Cereri și Declarații, cunoscând prevederile art. 326 din Codul Penal privind falsul
în declaraţii, declar pe proprie răspundere că toate informaţiile completate sunt corecte şi reale.
În cazul în care, ulterior declarației date, intervin modificări, îmi asum obligația de a informa furnizorul de
energie.
În cazul în care se constată de către autorităţile competente că datele din declaratie nu sunt reale, în urma
unei notificări prealabile din partea Furnizorului, îmi asum, prin prezenta Declarație, că nu voi beneficia de
schema de sprijin.
Semnătură solicitant:
…………………………………………………

Data:
……………………...……

*se bifează câmpul corespunzător categoriei de client din care faceţi parte

ENGIE Romania S.A.
Sediul social: Bd. Mărășești, nr. 4-6, sector 4, București, 040254, J40/5447/2000, CUI: RO 13093222, Capital social: 199.245.540 lei,
Call Center: 021.9366 - apel taxabil conform tarifelor stabilite de către operatorii de telefonie, engie.ro

