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CLIENT NONCASNIC

Stimate client,
Vă aducem la cunoștință faptul că au fost emise noi prevederi legislative
privind stabilirea unor scheme de ajutor financiar pentru consumul de
gaze naturale în sezonul rece 2021-2022.
SCHEMA DE SPRIJIN PRIN COMPENSARE
pentru consumul de gaze naturale pentru sezonul rece 2021-2022
(Legea nr. 259/2021 pentru aprobarea O.U.G. nr. 118/2021)
I. Exceptarea de la plata contravalorii costului de transport, tarifului de
distribuției și accizei.
De această măsură vor beneficia următoarele categorii de clienți noncasnici:
o IMM-uri, (definite cf. Legii nr. 346/2004, cu modificările și completările
ulterioare), cabinete medicale individuale și alte profesii liberale,
indiferent de forma de organizare;
o microîntreprinderi, persoane fizice autorizate, întreprinderi individuale,
întreprinderi familiale, organizate potrivit legii;
II. Plafonarea prețului final factural al gazelor naturale la cel mult 0,37
lei/kWh, cu o componenta de preț al gazelor naturale de maximum 0,250
lei/kWh
De această măsură beneficiază următoarele categorii de clienți noncasnici:
o spitale publice și private (definite cf. Legii nr. 95/2006, cu modificările
și completările ulterioare), unități de învățământ publice și private
(definite cf. Legii educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și
completările ulterioare);
o organizații neguvernamentale reglementate potrivit legii, precum și
unitățile de cult (definite cf. Legii nr. 489/2006, republicată);
o furnizori publici și privați de servicii sociale prevăzute în Nomenclatorul
serviciilor sociale (H.G. nr. 867/2015).
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Pentru a beneficia de aceste măsuri de sprijin, clienții noncasnici sus-menționați trebuie să depună la
furnizorul de gaze naturale o CERERE/DECLARAȚIE PE PROPRIE RĂSPUNDERE:
- electronic la adresa de email: office@sstgruptransilvania.ro
- pe suport de hârtie: la Biroul Relații Clienți din sediul SST GRUP TRANSILVANIA SRL situat în
mun. Targu Mures, str. Predeal nr. 64;
Va trimitem cererea-tip și declarația pe propria răspundere acestea putand fi descarcate si de pe
www.sstgruptransilvania.ro.
PENTRU A EVITA EVENTUALELE PROBLEMELE SI INTARZIERILE VA RUGAM SA NE
TRANSMITETI DOCUMENTELE IN CEL MAI SCURT TIMP!
S.C. SST GRUP TRANSILVANIA S.R.L

În situația în care un client final se încadrează în mai multe dintre categoriile sus-menționate,
clientul va opta pentru o singură categorie pe toată durata aplicării compensării.
Compensația acordată va fi evidențiată distinct în facturile emise.
Important:După data de 01 aprilie 2022, când nu se va mai aplica schema de sprijin, preţul final
facturat va fi cel stipulat în contractul încheiat cu noi, furnizorul tău de energie.

Vă mulțumim anticipat.

Cu stimă,
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