Mazarine Energy Romania S.R.L.
Băneasa Business & Technology Park
42-44 București-Ploiesti Road
013696 Bucharest, Romania
+40 371 151 172
+40 372 891 488
office.ro@mazarine-energy.com
www.mazarine-energy.com
RON 223,228,720
RO34696366

Address

Tel
Fax
E-mail
Website
Share Capital
VAT NO

Data: 29.11.2021
Ref.:

Informare publicare Legea 259/2021 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului
nr. 118/2021 privind stabilirea unei scheme de compensare pentru consumul de energie
electrică şi gaze naturale pentru sezonul rece 2021-2022, precum şi pentru completarea
Ordonanţei Guvernului nr. 27/1996 privind acordarea de facilităţi persoanelor care
domiciliază sau lucrează în unele localităţi din Munţii Apuseni şi în Rezervaţia Biosferei ''Delta
Dunării''

Stimate Partener,
Vă aducem la cunoștință publicarea în Monitorul Oficial Partea I Nr. 1036/29.10.2021 a Legii
259/29.10.2021 pentru aprobarea OUG 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" („Legea 259/2021”).
In conformitate cu Legea 259/2021, articolul 1 prevede următoarele:
Pentru perioada 1 noiembrie 2021-31 martie 2022 se stabilește o schemă de sprijin pentru plata
facturilor aferente consumului de energie electrică pentru anumite categorii de clienti finali. In
funcție de categoria clientului final prezentată mai jos, acesta va beneficia de exceptarea de la
plata contravalorii anumitor tarife reglementate sau de plafonarea preţurilor:
b) întreprinderi mici și mijlocii, astfel cum sunt definite în Legea nr. 346/2004 privind
stimularea înfiinţării şi dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii, cu modificările şi completările
ulterioare (IMM-uri), cabinete medicale individuale și alte profesii liberale, indiferent de forma de
organizare;
c) microîntreprinderi, persoane fizice autorizate, întreprinderi individuale, întreprinderi
familiale, organizate potrivit legii;
d) spitale publice și private definite conform Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul
sănătăţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, unităţi de învăţământ publice și
private definite conform Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările
ulterioare, precum şi creșe;
e) organizaţii neguvernamentale reglementate potrivit legii, precum și unitățile de cult,
astfel cum sunt reglementate de Legea nr. 489/2006 privind libertatea religioasă şi regimul
general al cultelor republicată;
f) 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.
În aplicarea prevederilor art. IV din Legea nr. 259/2021, pentru a beneficia de dispozițiile O.U.G.
nr. 118/2021, clientii finali prevăzuți la art. 1 alin. (1), lit. b) -f) din ordonanța de urgență vor
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depune la furnizorii de energie electrică o cerere însoțită de o declarație pe propria răspundere,
conform modelului prevăzut în Anexa 1.8.
Cererea, însotită de declarația pe propria răspundere, se poate depune în perioada de aplicare a
schemei, urmând ca facilitatea să se acorde de către furnizori începând cu luna depunerii cererii.
În lipsa declarației, cererea nu poate fi luata în considerare. Prin excepție, pentru luna noiembrie
2021 cererea poate fi depusă și în luna decembrie 2021.
Măsurile de sprijin pentru clienții finali prevazuti 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 şi 108 din Tratatul privind funcţionarea
Uniunii Europene ajutoarelor de minimis, cu modificările şi completările ulterioare
În vederea verificării încadrării în plafonul prevăzut pentru ajutoarele de minimis, clienții finali
prevazuti la art. 1 alin. (1), lit. b) -c) din ordonanța de urgență, care se încadrează în categoria
de intreprinderi mici și mijlocii potrivit Legii nr. 346/2004 privind stimularea înfiinţării şi dezvoltării
întreprinderilor mici şi 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, vor depune și o declarație pe propria răspundere
conform modelului prevăzut în Anexa nr. 1.9.
În acest scop, vă punem la dispoziție formularul de Cerere si Declarație pe proprie răspundere
atașat prezentei adrese, disponibil pentru descărcare la asredsa https://www.energieelectrica.mazarine.energy, pe care vă rugăm sa îl returnați completat și semnat la adresa de
email energy.ro@mazarine-energy.com.
Toate aceste măsuri prezentate mai sus vor fi reflectate în facturile emise începând cu luna
decembrie 2021, pentru consumul lunii noiembrie, ulterior primirii Cererii şi Declaraţiei pe proprie
răspundere. Aceste elemente sunt necesare pentru a integra în mod corect mecanismul de
aplicare a măsurilor prevazute de Legea nr. 259/2021 și pentru a identifica clienţii finali eligibili
în sistemele noastre informatice.
Pentru clarificări şi detalii suplimentare, vă stăm la dispoziție.
Echipa Mazarine Energy Romania SRL
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