
                                                              

ANEXA Nr. 1.8*)  
la procedură  

  

CERERE / DECLARAȚIE PE PROPRIA RĂSPUNDERE  

  
(conform art. IV din OUG nr. 118/2021, aprobată cu modificări prin Legea nr. 259/2021)  

  

  

Subsemnatul ___________________________________ (nume, prenume), în calitate de 

reprezentant legal/convențional având împuternicirea nr._______________________________, 

al_______________________________________________________________ (denumire client 

noncasnic), înregistrată sub nr. _____________________, în (Recom, etc)_____________,  

CUI____________________, cu sediul în loc.______________________________, 

str.__________________________________________ nr. ____ bl.____ sc.___ ap._____, 

sect._____, Jud.___________________________, titular al contractului de furnizare a energiei 

electrice, având cod client nr. __________________________________ încheiat pentru locul de 

consum situat în loc.___________________________________________ 

str.______________________________________________________________________ nr. 

_____ bl._____ sc.___ ap._____, sect_____, Jud,______________________, identificat prin cod  

de identificare loc de consum _____________________________________________ ,  

_________________________________________________________________________________  

cunoscând prevederile Codului penal privind falsul în declarații, declarăm, prin prezenta, că ne 

încadrăm în categoria*:  

I  IMM (conform Legii nr. 346/2004),  Cabinete medicale individuale,  alte profesii liberale  

_____________________________ (se va menționa),  microîntreprinderi,  persoane fizice 

autorizate,  întreprinderi individuale,  întreprinderi familiale.  

  

II  Spitale publice și private (cf. Legii nr. 95/2006),  unități de învățământ publice și private (cf. Legii 

nr. 1/2011),  creșe,  organizații neguvernamentale,  unitățile de cult (cf. Legii nr. 489/2006),  

furnizori publici și privați de servicii sociale (cf. HG nr. 867/2015) ____________________________  

  
*se va bifa o singură categorie. În situația în care vă încadrați în două din categoriile mai sus, respectiv atât în 
categoria I, cât și în categoria II, este necesar să alegeți doar una dintre categorii, pentru toată durata de aplicare 
a prevederilor legale, cumularea acestora nefiind posibilă.  
  
Solicităm prin prezenta acordarea următoarei scheme de sprijin:  
− exceptarea de la plata tarifelor reglementate, certificate verzi, contribuție cogenerare, acciza (pentru energie 

electrică) – pentru categoria I de mai sus;  

− plafonarea prețului final la energie electrică  – pentru categoria a II-a.  

  
Prezenta declarație a fost dată pentru a beneficia de măsurile de sprijin conform OUG nr.118/2021, aprobată prin 

Legea nr. 259/2021, și ne obligăm să o actualizăm ori de câte ori situația o impune, fără a modifica alegerea 

măsurii de sprijin.  

  
Data                                                                                                                                                     Beneficiar             

_____________________________                               ___________________________________________  

prin reprezentant/ împuternicit  
____________________________________________  

Semnătura  
____________________________________________  

  

   

 

  



Anexa Nr. 1.9*) se va completa doar de persoanele juridice prevăzute la art. 1, alin (1), literele b) si c) din OUG 118/2021, 

respectiv:  
b) întreprinderi mici şi 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 în continuare IMM-uri, cabinete medicale 

individuale şi alte profesii liberale, indiferent de forma de organizare;   

c) microîntreprinderi, persoane fizice autorizate, întreprinderi individuale, întreprinderi familiale, organizate potrivit legii;  

  

  

ANEXA Nr. 1.9*) 

la procedură  

Declarație pe propria răspundere cu privire la ajutorul de minimis  

  

Subsemnata/ Subsemnatul………………………………………………, legitimat cu BI/CI Seria  ………..,  

Nr………………, eliberat de …………………………………, la data de …………..……..,  

CNP…………………………, cu domiciliul în localitatea ……………………..………………………, Str.  

.…………………………………………., Nr. …., Bl. …….., Sc. ….., Et. ……., Ap. ……., Județul/ Sectorul  

…………………….., Telefon fix/ mobil ………………………, E-mail …………………………,   

în calitate de……………………..., în calitate de reprezentant legal al întreprinderii ……………………….  

…………..………………….………, cu sediul în localitatea ………………………, Str. …………………….,  

Nr. …., Bl. …….., Sc. ….., Et. ……., Ap. ……., Județul/ Sectorul ………….………..Telefon  

…….…………….. , E-mail …………….………………., CUI ………………, înscrisă în Registrul  

Comerțului la Nr. J ......./......../.............. ,  

  

Declar pe propria răspundere că măsurile de sprijin pentru care solicit aplicarea fac/ nu fac obiectul 

oricărui tip de subvenție în cadrul altor programe/subprograme cu finanțare publică.  

 DA  

 NU  

  

Dacă da, completați tabelul următor:  

Nr.  
Crt.  

Anul 

acordării 

finanțării  

Instituția finanțatoare  Programul prin care s-a beneficiat 

de finanțare  
Cuantumul finanțării 

acordate (EURO)  

          

          

  

De asemenea declar pe propria răspundere că în ultimii 3 (trei) ani fiscali și în anul fiscal în curs 

am/nu am beneficiat de ajutoare de stat pentru aceleași costuri eligibile pentru care solicitat 

finanțarea:  

 DA  

 NU  

  

Dacă da, completați tabelul următor:  

Nr.  
Crt.  

Anul 

acordării 

finanțării  

Instituția finanțatoare  Programul prin care s-a beneficiat 

de finanțare  
Cuantumul finanțării 

acordate (EURO)  

          

          

  

 

 

 

 

 

 

https://lege5.ro/App/Document/gu3dmobx/legea-nr-346-2004-privind-stimularea-infiintarii-si-dezvoltarii-intreprinderilor-mici-si-mijlocii?d=2021-12-02
https://lege5.ro/App/Document/gu3dmobx/legea-nr-346-2004-privind-stimularea-infiintarii-si-dezvoltarii-intreprinderilor-mici-si-mijlocii?d=2021-12-02


De asemenea, declar pe propria răspundere că întreprinderea solicitantă se încadrează în categoria de 

IMM, definită prin Legea nr. 346/2004 privind stimularea înființării și dezvoltării întreprinderilor mici și  

 mijlocii și Anexa nr. 1 a Regulamentului (UE) nr. 651/2014 al Comisiei din 17 iunie 2014 de declarare a 

anumitor categorii de ajutoare compatibile cu piața internă în aplicarea articolelor 107 și 108 din tratat.  

  

În consecință, declar pe propria răspundere că în ultimii 3 ani fiscali și în anul fiscal în curs 

întreprinderea unică, așa cum a fost definită anterior, a/nu a beneficiat de ajutoare de minimis:   

 DA  

 NU  

  

Dacă da, completați tabelul următor:  

Nr.  
Crt.  

Anul 

acordării 

finanțării  

Instituția finanțatoare  Programul prin care s-a beneficiat 

de finanțare  
Cuantumul finanțării 

acordate (EURO)  

          

          

TOTAL AJUTOR DE MINIMIS PRIMIT     

  

  

Prezenta declarație este elaborată în conformitate cu prevederile Regulamentului UE nr. 1407/2013 al 

Comisiei privind aplicarea articolelor 107 și 108 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene 

ajutoarelor de minimis, publicat în Jurnalul Oficial al UE L352/1/24.12.2013.  

  

Declar pe propria răspundere că toate informațiile furnizate și consemnate în prezenta Cerere sunt 

corecte și complete și înteleg că orice omisiune sau incorectitudine în prezentarea informațiilor în 

scopul de a obține avantaje pecuniare este pedepsită conform legii.  

  

  

Numele și prenumele  

……………………………………………………………….  

Funcția  

……………………………………………………………….  

Semnătura și ștampila solicitantului  

……………………………………………………………….  

……………………………………………………………….  

  

  

Data semnării  


