
DECLARAȚIE PE PROPRIA RĂSPUNDERE 
 

 
 

Subsemnatul(a) …………………………………………..………………………………. , în calitate de administrator/reprezentant legal 
al …………………………………………………………………., cu sediul social în localitatea ……………….………...............………., 
str.  ……………..............………………………………….……………., nr. ..........., județul/sectorul  ……………………………………., 
CUI/CIF ……………..……………………., identificat cu CI/BI seria   ……………..….., nr……….………………..….…., eliberat de 
……………………………………………………………….………, la data de …………………………….…….., CNP 
………………………………………………………………., cunoscând prevederile art. 326 din Codul Penal cu privire la falsul 
în declarații, declar pe propria raspundere că, instituția/operatorul economic pe care îl administrez/reprezint se 
încadrează în prevederile O.U. G. nr. 27/2022*, art. 1, alin. (1), litera: 

⃣    c) 

⃣    întreprinderi mici și mijlocii (IMM-uri), asa cum sunt definite în Legea nr. 346/2004 privind stimularea înființării și  
dezvoltării întreprinderilor mici și mijlocii, cu modificările și completările ulteriorare; 

⃣    operatori economici din domeniul industriei alimentare. 

⃣    d) 

⃣    spitale publice/private definite conform Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată cu 
modificările și completările ulterioare; 

⃣    unități de învăţământ publice/private, asa cum sunt definite conform Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările 
şi completările ulterioare; 

⃣   creșe/ 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. 

⃣    e) instituţii publice, altele decât cele prevăzute la lit. d) (indicata mai sus), din Ordonanţa de urgenţă nr. 27/2022.   

 

*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 cu modificări și completări prin Legea nr. 206/2022, cu modificările și completările ulterioare. 

Nota: se va/vor bifa numai casuta/-ele corespunzatoare categoriei de potential beneficiar in care se incadreaza institutia/ 
operatorul economic.  

Nume și prenume administrator/reprezentant legal (în clar) 

…………………………………….  

Semnatură 

………………………...……… 

Data 

…………………………………. 


