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Trebuie să depun Cerere și Declarația pe proprie răspundere pentru a  beneficia de plafonare?

Depui declarația pe proprie 
răspundere doar dacă: 

Utilizezi la locul de consum dispozitive, aparate sau echipamente
medicale necesare efectuării tratamentelor. Prețul final facturat
plafonat se aplică doar în baza confirmării din partea medicului
specialist și a unei cereri depuse către furnizorul tău. Pentru luna
ianuarie 2023, în locul confirmării medicale se depune o Declarație
pe propria răspundere.

Ai în întreținere cel puțin 3 copii cu vârsta
de până în 18 ani, respectiv 26 de ani, care
urmează o formă de învățământ.

Te încadrezi în categoria familiilor monoparentale care
au în întreținere cel puțin un copil cu vârsta de până la
18 ani, respectiv 26 de ani, care urmează o formă de
învățământ.

CERERE &DECLARATIA PE PROPRIA RASPUNDERE –
întrebări frecvente

De ce documente am 
nevoie pentru a 
completa
Cererea și Declarația pe 

proprie răspundere ?

Preţul final facturat plafonat se aplică de 
la data de întâi a lunii următoare celei în
care s-au depus documentele
menţionate!

Ai nevoie de :
1. Cartea de identitate (CI) 
2. Factura ta (acolo se regăsesc datele referitoare la Cod 
client și POD)
3. Împuternicirea autentificată (doar dacă nu ești titular 
de contract de furnizare a energiei electrice și
completezi în numele titularului)

Ai nevoie de :
1. Cod client pe care îl găsești pe prima pagină a facturii, 
în partea din dreaptă
2. POD pe care îl găsești pe pagina a  3 a facturii Enel sub 
denumirea “ Cod Eneltel/POD/Cod identificare loc 
consum “ (zona  sus stânga ) pentru contracte piață
libera sau pagina 2 a facturii Enel sub denumirea “Cod 
punct de măsură” (zona stânga sus) pentru contracte la 
preț de Serviciul Universal.

Unde găsesc pe factura 
informațiile pentru a 
completa cererea ?

Ce acte depun dacă sunt 
chiriaș și mă încadrez într-
una din cele 3 categorii
menționate de lege?

În calitate de chiriaș, dacă te încadrezi într-una din cele 3 

categorii,conform legislației în vigoare, beneficiezi de 

preț final facturat plafonat dacă depui către furnizorul 

tău : 

1) Cererea privind aplicarea pretului plafonat

2) Declaratie pe propria raspundere

3) Copia contractului de închiriere


