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Capitolul I Dispoziții generale
Secţiunea 1 Scop
Articolul 1
Procedura pentru decontarea sumelor aferente schemei de compensare reglementate de Ordonanța de
urgență a Guvernului nr. 118/2021 privind stabilirea unei scheme de compensare pentru consumul de
energie electrică și gaze naturale pentru sezonul rece 2021-2022, precum și pentru completarea
Ordonanței Guvernului nr. 27/1996 privind acordarea de facilități persoanelor care domiciliază sau
lucrează în unele localități din Munții Apuseni și în Rezervația Biosferei "Delta Dunării", precum și
documentele în baza cărora se realizează decontarea, denumită în continuare procedură, stabilește
modalitatile de depunere de catre beneficiari - clienții finali prevăzuți la art. 1 alin. (1) lit. b)-f) din
ordonanța de urgență a cererilor, a clarificărilor, precum și a răspunsurilor la acestea.
Secţiunea a 2-a Domeniu de aplicare
Articolul 2
(1) Procedura se aplică pentru urmatoarele categorii de client finali:
a) 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, cabinete medicale individuale și alte profesii liberale, indiferent de forma de
organizare;
b) microîntreprinderi, persoane fizice autorizate, întreprinderi individuale, întreprinderi familiale,
organizate potrivit legii;
c) 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, precum și creșe;
d) organizații neguvernamentale reglementate potrivit legii, precum și unitățile de cult, astfel cum sunt
reglementate de Legea nr. 489/2006 privind libertatea religioasă și regimul general al cultelor,
republicată;
e) 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
Secţiunea a 3-a Definiții și abrevieri
Articolul 3
(1) În sensul prezentei proceduri, termenii și expresiile sunt definiți in Legea energiei electrice și a gazelor
naturale nr. 123/2012, cu modificările și completările ulterioare, in Regulamentul privind racordarea
utilizatorilor la rețelele electrice de interes public, în vigoare, și in Regulamentul privind furnizarea
gazelor naturale la clienții finali, în vigoare.
(2) Abrevierile utilizate în cadrul prezentei proceduri au următoarele semnificații:
a) ANRE - Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei;
b) CLC - cod loc de consum gaze naturale;
c) POD - punct de livrare energie electrică.
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Capitolul II Modalitatile de depunere de către beneficiari - clienții finali prevăzuți la art. 1 alin. (1) lit.
b)-f) din ordonanța de urgență nr. 118/2021 a cererilor, a clarificărilor, precum și a răspunsurilor la
acestea
Articolul 4
(1) În aplicarea prevederilor art. IV din Legea nr. 259/2021, pentru a beneficia de dispozițiile Ordonanței
de urgență a Guvernului nr. 118/2021, clienții finali prevăzuți la art. 1 alin. (1) lit. b)-f) din ordonanța de
urgență vor depune la Monsson Trading SRL o cerere însoțită de o declarație pe propria răspundere.
(2) Modelul de cerere/declarație pe propria răspundere este prevăzut în anexa nr. 1 la prezenta
procedură.
(3) Cererea, însoțită de declarația pe propria răspundere prevăzută la alin. (1), se poate depune în
perioada de aplicare a schemei, urmând ca facilitatea să se acorde de către Monsson Trading SRL
începând cu luna depunerii cererii. În lipsa declarației, cererea nu poate fi luată în considerare. Prin
excepție, pentru luna noiembrie 2021, cererea poate fi depusă și în luna decembrie 2021.
(4) În situația în care cererea/declarația nu este conformă cu prevederile prezentelor norme, Monsson
Trading SRL poate solicita clarificări sau refacerea acestor documente. În orice caz, cererea însoțită de
declarație se consideră depusă la data primei comunicări.
(5) Răspunsul la clarificările solicitate de către Monsson Trading SRL se transmite de către beneficiari în
termen de 5 zile calendaristice de la data primirii solicitării.
(6) Monsson Trading SRL utilizeaza toate canalele de comunicare cu clienții finali prevăzute de legislația în
vigoare aplicabilă și nu limiteaza opțiunile beneficiarilor pentru transmiterea cererilor.
(7) Cererea/declarația se poate transmite catre Monsson Trading SRL sub urmatoarele moduri:
- la adresa de e-mail cristina.boldeanu@monsson.eu sau furnizare@monsson.eu ;
- la sediul Monsson Trading SRL din Constanta, Bvd. Mamaia nr. 158, etaj 7, camera 1, Jud. Constanta;
- la fax nr. 0241/582672
(8) Măsurile de sprijin pentru clienții finali prevăzuți la art. 1 alin. (1) lit. b)-c) din ordonanța de urgență se
acordă cu respectarea prevederilor Regulamentului (UE) nr. 1.407/2013 al Comisiei din 18 decembrie
2013 privind aplicarea articolelor 107 și 108 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene
ajutoarelor de minimis, cu modificările și completările ulterioare.
(9) În vederea verificării încadrării în plafonul prevăzut pentru ajutoarele de minimis, clienții finali
prevăzuți la art. 1 alin. (1) lit. b)-c) din ordonanța de urgență, care se încadrează în categoria de
întreprinderi mici și mijlocii potrivit Legii nr. 346/2004 privind stimularea înființării și dezvoltării
întreprinderilor mici și mijlocii și anexei nr. 1 la Regulamentul (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, vor depune și o declarație pe propria răspundere conform modelului prevăzut în
anexa nr. 2.
Articolul 5
(1) Cererea prevăzută la art. 4 alin. (1) va conține opțiunea beneficiarului client final referitoare la
încadrarea în una dintre categoriile prevăzute la art. 1 alin. (1) lit. b)-f) din ordonanța de urgență.
(2) În lipsa exercitării opțiunii prevăzute la alin. (1), Monsson Trading SRL nu are obligația de a aplica
prevederile ordonanței de urgență.
(3) În cazul beneficiarilor prevăzuți la art. 1 alin. (1) lit. f) din ordonanța de urgență, cererea se va depune
de către furnizorul de servicii sociale la fiecare furnizor de energie electrică și/sau gaze naturale care
asigură furnizarea energiei electrice și/sau a gazelor naturale, în funcție de locul de consum
corespunzător serviciului social acordat.
Anexele 1 si 2 fac parte integranta din prezenta procedura.
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Anexa 1 la procedura

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/gazelor naturale, 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*):
*) 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.
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. H.G. nr. 867/2015) ............
Solicităm prin prezenta acordarea următoarei scheme de sprijin:
– exceptarea de la plata tarifelor reglementate, certificate verzi, contribuție cogenerare, acciza (pentru
energie electrică)/tarife reglementate și accize (pentru gaze naturale) - pentru categoria I de mai sus;
– plafonarea prețului final la energie electrică/gaze naturale - pentru categoria a II-a.
Prezenta declarație a fost dată pentru a beneficia de măsurile de sprijin conform O.U.G. 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
.............
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Anexa 2 la procedura

Declarație pe propria răspundere cu privire la ajutorul de minimis

Subsemnatul(a) ................................................................., identificat(ă) cu B.I./C.I. seria ..... nr. ...........,
eliberat(ă) de ................ la data de ............, CNP ................................, cu domiciliul în localitatea
................................. str. ....................... nr. .... bl. ...., sc. ...., ap. ...., sectorul/județul ......................., în
calitate de reprezentant legal al întreprinderii
............................................................................................................
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. Anul acordării
crt. 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. Anul acordării
crt. ajutorului de stat

Instituția
finanțatoare

Programul prin care s-a
beneficiat de finanțare

Cuantumul ajutorului
acordat
(euro)

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 [ ]
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Dacă da, completați tabelul următor
Nr. Anul acordării ajutorului Întreprinderea
crt. de minimis
finanțatoare

Programul prin care s-a
beneficiat de finanțare

Cuantumul ajutorului
acordat
(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 L 352/1/24.12.2013.
Declar pe propria răspundere că toate informațiile furnizate și consemnate în prezenta Cerere sunt
corecte și complete și înțeleg 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: ……………………………………
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