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SOLICITARE* 

 

* prezenta solicitare se completează de către clientul final, titular al contractului de furnizare a 

energiei electrice 

 

Către: CEZ Vânzare S.A. 

 

Subsemnata/Subsemnatul……………………………………………………………………………………,

cu domiciliul în localitatea ……………………………………., str .……………………………………., nr. 

……………………, județul/sectorul………………………………………., identificat cu CI/BI seria  

……………………….., nr…………………..…, eliberat de …………………………………, la data de 

…………………..., având CNP…………………….……………………………..., Cod client 

…………………………………………..  , solicit aplicarea prevederilor art. 1, alin. 1, litera a), 

punctele (ii) / (iii) / (iv) din “Ordonanţa de urgenţă nr. 27/2022 privind măsurile aplicabile clienţilor 

finali din piaţa de energie electrică şi gaze naturale în perioada 1 aprilie 2022 - 31 martie 2023, 

precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul energiei”, aprobată 

prin Legea nr. 206/2022, cu modificările și completările ulterioare, pentru locul de consum menționat 

în cuprinsul declarației pe propria răspundere, conform următoarelor înscrisuri, atașate prezentei 

solicitări: 

 

󠄀 Declarație pe propria răspundere**   

**Declarația pe propria răspundere se completează și semnează, după caz, de către: 

-  clientul final, dacă acesta se încadrează într-una din categoriile prevăzute de legislație pentru a 

beneficia de prețul plafonat de 0.68 lei/kWh; 

- persoana care are calitatea de chiriaș, dacă acesta se încadrează într-una dintre categoriile 

prevăzute de legislație pentru a beneficia de prețul plafonat de 0.68 lei/kWh. 

 

󠄀 Confirmare de la medicul specialist*** 

***Acest document se depune doar de către clienții finali care solicită aplicarea prețului plafonat de 

0.68 lei/kWh pentru locurile de consum unde locuiesc persoane care utilizează dispozitive, aparate 

sau echipamente medicale alimentate de la reţeaua electrică.  

 

󠄀 Contract închiriere****  

****Acest document se depune doar de către clienții finali care solicită aplicarea prețului plafonat 

pentru locurile de consum închiriate unor persoane care se încadrează într-una dintre categoriile 

prevăzute de legislație pentru a beneficia de prețul plafonat de 0.68 lei/kWh. 

 

 

 

Numele și prenumele (în clar): ………………………………………………………………………………. 

 

Semnatură: …………………………………………………………………………………………………….. 

 

Data: ………………………………………………………………………….…………………………………. 
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DECLARAȚIE PE PROPRIA RĂSPUNDERE 

privind încadrarea în prevederile art. 1, alin. 1, litera a), pct. (ii), (iii) si (iv) din O.U.G. 27/2022, 

cu modificările și completările ulterioare 

 

 

Subsemnata/Subsemnatul ………………………………………………………...……………………….,  

cu domiciliul în localitatea………………………….………………………………..………………………, 

str, ………….……………………………………………, nr. ………., bloc ………………….., scara ….., 

apartament ………………………., județul/sectorul………………………………., identificat cu CI/BI 

seria ……….., nr……………..…………, eliberat de …………………………………, la data de 

…………..……..….., având CNP………………………………………………….., cunoscând 

prevederile art. 326 din Codul Penal cu privire la falsul în declarații, declar pe propria 

răspundere, următoarele:  

 

Pentru locul de consum având Cod loc de consum ……………………………………………….…, 

Cod client ……………………………, situat în localitatea……….…………………………..…..……., 

str. ………….……………………………………, nr. ………., bloc ………………….., scara ………..., 

apartament …………. județul/sectorul………………………………………….……., în calitate de: 

 

󠄀 Client final, titular al contractului de furnizare a energiei electrice 

 

󠄀 Chiriaș, confom contractului de închiriere anexat prezentei, 

 

 

mă încadreaz în prevederile art. 1, alin. 1, litera a), punctele: 

 

󠄀 (ii) client casnic la al cărui loc de consum locuiesc persoane care utilizează dispozitive, 

aparate sau echipamente medicale alimentate de la reţeaua electrică, necesare efectuării 

tratamentelor medicale, potrivit confirmării de la medicul specialist, anexată prezentei; 

 

󠄁 (iii) client casnic care are în întreţinere cel puţin 3 copii cu vârsta de până în 18 ani, respectiv 

26 de ani, care urmează o formă de învăţământ; 

 

󠄁 (iv) client casnic, familie monoparentală, care are în întreținere cel puțin un copil cu vârsta de 

până la 18 ani, respectiv 26 ani, care urmează o formă de învațământ; 

din “Ordonanţa de urgenţă nr. 27/2022 privind măsurile aplicabile clienţilor finali din piaţa de energie 

electrică şi gaze naturale în perioada 1 aprilie 2022 - 31 martie 2023, precum şi pentru modificarea 

şi completarea unor acte normative din domeniul energiei”, aprobată prin Legea nr. 206/2022, cu 

modificările și completările ulterioare. 

 

Numele și prenumele (în clar): …………………………………………………… 

 

Semnatură: ………………………………………………………………………… 

 

Data: ……………………………………………………………………………….. 


