
 
 

DECLARAȚIE PE PROPRIE RĂSPUNDERE 
(conform LEGII nr. 357 din 13 decembrie 2022 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului 

nr. 119/2022 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 

27/2022 privind măsurile aplicabile clienților finali din piața de energie electrică și gaze 

naturale în perioada 1 aprilie 2022-31 martie 2023, precum și pentru modificarea și 

completarea unor acte normative din domeniul energiei) 

 

 

Subsemnatul, _________________________, în calitate de administrator/reprezentant legal 

al S.C. ___________________________________________, COD CLIENT_______________cu 

sediul social în localitatea _________________________, str. _________________________, nr. -

_____, județul/sectorul _________________________, identificat cu CI/BI seria _______ nr. 

______________, CNP _________________________, cunoscând prevederile art. 326 din Codul 

penal cu privire la falsul în declarații, declar pe propria răspundere că instituția/operatorul economic 

pe care o/îl administrez/reprezint se încadrează în prevederile art. 1 alin. (1) lit. c)/d)/e) din OUG nr. 

27/2022 privind măsurile aplicabile clienților finali din piața de energie electrică și gaze naturale în 

perioada 1 aprilie 2022—31 martie 2023, precum și pentru modificarea și completarea unor acte 

normative din domeniul energiei, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 206/2022, cu 

modificările și completările ulterioare. 

 

Categoria în care se încadrează instituția/operatorul economic pe care o/îl administrez/reprezint: 

 

 întreprinderi mici și mijlocii, astfel cum sunt definite în Legea nr. 346/2004 privind 

stimularea înființării și dezvoltării întreprinderilor mici și mijlocii, cu modificările și 

completările ulterioare, denumite în continuare IMM-uri. 

 operatori economici din domeniul industriei alimentare, identificați prin cod CAEN 10. 

 spitale publice și private, definite conform Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul 

sănătății, republicată, cu modificările și completările ulterioare. 

 unități de învățământ publice și private, definite conform Legii educației naționale nr. 

1/2011, cu modificările și completările ulterioare. 

 creșe. 

 furnizori publici și privați de servicii sociale, prevăzute în Nomenclatorul serviciilor 

sociale, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 867/2015 pentru aprobarea Nomenclatorului 

serviciilor sociale, precum și a regulamentelor cadru de organizare și funcționare a serviciilor 

sociale, cu modificările și completările ulterioare. 

 instituții publice, altele decât spitalele publice și private, unități de învățământ publice și 

private, precum și creșe sau furnizori publici și privați de servicii sociale. 

 operatorii/operatorii regionali definiți la art. 2 lit. g) și h) din Legea serviciilor comunitare 

de utilități publice nr. 51/2006, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ce 

prestează/furnizează serviciile de utilități publice prevăzute la art. 1 alin. (2) lit. a), b), b1), c) 

și h) din Legea nr. 51/2006, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Societatea 

de Transport cu Metroul București «Metrorex» - S.A., precum și aeroporturile care sunt 

în subordinea/coordonarea sau sub autoritatea Ministerului Transporturilor și Infrastructurii. 

 operatori economici din domeniul agriculturii și pescuitului, identificați prin cod CAEN 

01 și 03. 



 
 

 autoritățile și instituțiile publice locale, serviciile publice deconcentrate ale ministerelor 

și ale celorlalte organe centrale, companiile și societățile comerciale de interes județean, 

municipal sau local, regiile autonome și toate entitățile publice și private care prestează 

un serviciu public, în temeiul legii, dacă sunt înființate sau organizate la nivelul comunelor, 

orașelor, municipiilor, județelor, municipiului București și, după caz, la nivelul 

subdiviziunilor administrativ-teritoriale ale municipiilor sau la nivelul asociațiilor de 

dezvoltare intercomunitară, sub conducerea, coordonarea, controlul și responsabilitatea 

autorităților administrației publice locale. 

 institutele naționale de cercetare-dezvoltare, astfel cum sunt definite de Ordonanța 

Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea științifică și dezvoltarea tehnologică, aprobată cu 

modificări și completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările și completările ulterioare. 

 instituțiile aparținând cultelor recunoscute oficial în România, potrivit Legii 

nr. 489/2006 privind libertatea religioasă și regimul general al cultelor, republicată. 

 

 

Numele și prenumele administratorului/reprezentantului legal 

____________________________________ 

 

Semnătura 

____________________________________ 

 

Data 

__________________________ 


