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Informare cu privire la punerea în aplicare în aplicare a cadrului normativ 

aferent măsurilor de protecţie socială pentru consumatorul vulnerabil

de energie

în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 891 din 16 septembrie 2021, s-a publicat 

Legea nr. 226/2021 privind stabilirea măsurilor de protecţie socială pentru 

consumatorul vulnerabil de energie, act normativ care se va aplica începând cu 1 

noiembrie 2021 (Monitorul Oficial al României Partea I nr.891 din 16 septembrie 2021). 

Normele metodologice de aplicare care includ si formularele de solicitare a 

drepturilor au fost aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1073/2021, publicată în 

Monitorul Oficial al României Partea I nr.968 din 11 octombrie 2021 .(Monitorul Oficial 

al României Partea I nr.968 din 11 octombrie 2021).

Prezenta lege stabileşte criteriile de încadrare a familiilor şi persoanelor singure în 

categoria consumatorilor vulnerabili de energie şi reglementează măsurile de 

protecţie socială pentru aceştia în ceea ce priveşte accesul la resursele energetice 

pentru satisfacerea nevoilor esenţiale ale gospodăriei, în scopul prevenirii şi 

combaterii sărăciei energetice.

Conform definiţiei din legea mai sus menţionată, prin consumator vulnerabil de 

energie, denumit în continuare consumator vulnerabil se înţelege persoana 

singură/familia care, din motive de sănătate, vârstă, venituri insuficiente sau izolare
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faţă de sursele de energie, necesită măsuri de protecţie socială şi servicii 

suplimentare pentru a-şi asigura cel puţin nevoile energetice minimale.

Măsurile de protecţie socială de natură finaciară - ajutorul pentru încălzirea 

locuinţei în sezonul rece şi suplimentul pentru energie - se acordă în funcţie de 

venitul mediu net lunar pe membru de familie sau al persoanei singure, după caz. 

Ajutorul pentru încălzire se acordă pentru un singur sistem utilizat pentru încălzirea 

locuinţei, pe perioada sezonului rece, declarat de persoana singură, respectiv de un 

membru al familiei care are capacitate deplină de exerciţiu al drepturilor civile, care 

devine titularul ajutorului.

în funcţie de sistemul de încălzire utilizat în locuinţă, categoriile de ajutoare pentru 

încălzire sunt:

a) ajutor pentru încălzirea locuinţei cu energie termică în sistem centralizat, 

denumit în continuare ajutor pentru energie termică;

b) ajutor pentru gaze naturale;

c) ajutor pentru energie electrică;

d) ajutor pentru combustibili solizi şi/sau petrolieri.

Cuantumul se stabileşte prin aplicarea compensării procentuale, la o valoare de 

referinţă specifică fiecărui sistem de încălzire.
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Ajutorul pentru încălzirea locuinţei se acordă în funcţie de venitul net lunar pe

membru de familie sau al persoanei singure, astfel:

Venitul mediu net lunar până la care se acordă ajutorul pentru încălzire este de:

• 1386 lei /persoana în cazul familiei

• 2053 lei, în cazul persoanei singure

Venit mediu lunar Suma

pe membru de familie sau persoana singura pentru compensare (%)
Mai mic de 200 lei 
Intre 200,1 si 320 lei 
Intre 320,1 si 440 lei 
Intre 440,1 si 560 lei 
Intre 560,1 si 680,1 lei 
Intre 680,1 lei si 920 lei 
Intre 920, 1 si 1040 lei 
Intre 1040,1 lei si 1160 lei 
Intre 1160,1 si 1280 lei 
Intre 1280,1 si 1386 lei

familie
Intre 1280,1 si 2053 lei 

singura

100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%

-pe membru de
10%

pentru persoana
10%
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Valoarea de referinţă a ajutorului pentru energie termică se stabileşte, lunar, în 

funcţie de preţul local al energiei termice facturate populaţiei. Valoarea pentru 

stabilirea cuantumului ajutorului nu poate fi mai mică de:

• 250 lei în cazul încălzirii cu gaze naturale;

• 500 lei în cazul încălzirii cu energie electrică;

• 320 lei în cazul încălzirii cu combustibili solizi/petrolieri.
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în afara ajutoarelor pentru încălzirea locuinţei acordate pentru cele 4 sisteme de 

încălzire se acordă încă o formă de sprijin, supliment pentru energie, în vederea 

acoperirii unei părţi din consumul energetic al gospodăriei, pe tot parcursul anului. 

Acesta este stabilit în cuantum fix, se acordă lunar, pe parcursul întregului an şi se 

cumulează cu ajutorul pentru încălzirea locuinţei (în perioada sezonului rece).

Venitul mediu net lunar până la care se acordă suplimentul pentru energie este de 

1386 lei/persoană în cazul familiei şi 2053 lei, în cazul persoanei singure:

Cuantum:

Suma fixa
Sursa de energie

Energie electrică 
Gaze naturale 
Energie termică
Combustibili solizi şi/sau petrolieri
EXCEPŢIE
Singura sursă de energie utilizată

lunar ( lei)
30 lei 
10 lei 
10 lei 
20 lei

70 lei
este cea electrică

acordata
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Suplimentul pentru energie se acordă cumulat în funcţie de necesităţile 

energetice ale gospodăriei: pentru iluminat, pentru prepararea hranei, pentru apa 

caldă menajeră, unele gospodării putând cumula şi 3 astfel de suplimente diferite.

Ajutorul pentru încălzire se acordă numai pentru o singură locuinţă, respectiv pentru 

locuinţa de domiciliu sau, după caz, de reşedinţă.

în situaţia în care două sau mai multe familii sau persoane singure locuiesc în acelaşi 

spaţiu locativ, ajutorul pentru încălzirea locuinţei cu energie termică în sistem 

centralizat se acordă în numele titularului contractului/convenţiei individuale 

încheiat/încheiate cu furnizorul.

Locuinţă de domiciliu sau de reşedinţă este construcţia cu destinaţia de locuinţă 

situată la adresa înscrisă în actele de identitate ale membrilor de familie sau, după 

caz, adresa la care persoanele sunt înscrise în cartea de imobil şi sunt luate în calcul 

la stabilirea cheltuielilor de întreţinere a locuinţei şi poate fi:

• aflată în proprietatea titularului ajutorului*

• închiriată

• asupra căreia solicitantul exercită un drept de folosinţă în condiţiile legii*

• locuinţa de necesitate

• locuinţa socialăf

• locuinţele situate în aşezări infórmale definite potrivit anexei nr. 2 la Legea 

nr. 350/2001**

M IN IST ER U L  M U N C I I
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*Notă: Se iau în considerare şi situaţiile în care locuinţele sunt înscrise în Registrul 

agricol potrivit Ordonanţei Guvernului nr.28/2008.

**Notă: Aşezarea informală este definită ca grupare de minimum 3 unităţi destinate 

locuirii dezvoltate spontan, ocupate de persoane sau familii care fac parte din grupuri 

vulnerabile definite conform Legii asistenţei sociale nr. 292/2011, cu modificările şi 

completările ulterioare, şi care nu au niciun drept asupra imobilelor pe care le ocupă. 

Aşezările infórmale sunt situate de obicei la periferia localităţilor urbane sau rurale, 

cuprind locuinţe improvizate, realizate din materiale recuperate, şi/sau locuinţe 

realizate din materiale de construcţii convenţionale, iar prin localizarea şi 

caracteristicile sociodemografice generează excluziune, segregare şi marginalizare 

socială. Prin situarea în zone de risc natural (alunecări de teren, inundaţii), biologic 

(gropi de gunoi, depozite de deşeuri, situri contaminate şi altele asemenea) sau 

antropic (zone de siguranţă sau zone de protecţie ale obiectivelor Seveso, ale 

infrastructurilor tehnico-edilitare şi altele asemenea), unele aşezări infórmale pun în 

pericol siguranţa şi sănătatea locuitorilor lor.

Nu se consideră locuinţă instituţiile de asistenţă socială sau alte aşezăminte cu 

caracter social, inclusiv cele înfiinţate şi administrate de cultele religioase, asociaţiile 

sau grupurile religioase, prevăzute de Legea nr. 489/2006 privind libertatea religioasă 

şi regimul general al cultelor, republicată.

MINISTERUL MUNCII
şi Pr o t ec ţ ie i So c ia l e
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Ajutorul pentru încălzirea locuinţei - reglementări speciale pentru facturarea şi 

plata energiei termice

Modul de facturare şi de plată a contravalorii energiei termice consumate pentru 

încălzire de către asociaţiile de proprietari/locatari sau persoanele fizice, care sunt 

titulari de contracte de furnizare a energiei termice/convenţii individuale, poate fi:

a) pe baza consumului lunar efectiv;

b) pe baza consumului lunar efectiv, cu plata în tranşe procentuale, pe o perioadă 

de referinţă cu durata de 12 luni.

Pentru familiile şi persoanele singure care utilizează pentru încălzirea locuinţei 

energie termică furnizată în sistem centralizat şi care beneficiază de ajutoare, în 

condiţiile prevăzute de prezenta lege, facturarea şi plata consumului de energie 

termică se fac doar pe baza consumului efectiv.

Ajutorul pentru încălzire se acordă în limita sumelor rezultate din aplicarea 

compensării procentuale la valoarea de referinţă, dar nu mai mult decât 

contravaloarea consumului efectiv înregistrat.

Si în cazul suplimentului pentru energie valoarea maximă este cea prevăzută de lege, 

dar nu mai mult decât contravaloarea consumului efectiv înregistrat.
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Ajutorul pentru încălzirea locuinţei - modul de stabilire şi acordare

Ajutorul pentru încălzire se acordă pe bază de cerere şi declaraţie pe propria 

răspundere privind componenţa familiei, veniturile acesteia şi sistemul de încălzire 

utilizat.

La completarea formularului, titularul are obligaţia de a menţiona corect componenţa 

familiei, veniturile membrilor acesteia, precum şi bunurile mobile şi imobile deţinute.

Veniturile ce vor fi luate în calcul la stabilirea ajutorului pentru încălzirea 

locuinţei reprezintă totalitatea veniturilor nete pe care le realizează persoana 

singură sau, după caz, membrii familiei, în luna anterioară lunii în care se solicită 

ajutorul pentru încălzire.

Veniturile care se iau în calcul sunt aceleaşi ca şi în cazul ajutorului social, respectiv 

salarii, pensii, indemnizaţii de şomaj, alte drepturi de asigurări sociale, indemnizaţii 

speciale etc., cu excepţia:

• alocaţiei pentru susţinerea familiei, prevăzută de Legea nr. 277/2010 privind 

alocaţia pentru susţinerea familiei, republicată, cu modificările şi completările 

ulterioare;

• alocaţiei de stat pentru copii, prevăzută de Legea nr. 61/1993 privind alocaţia de 

stat pentru copii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

• bugetului personal complementar lunar şi a prestaţiilor sociale prevăzute la art.

58 alin. (4) lit. b) şi, respectiv, alin. (5) din Legea nr. 448/2006 privind protecţia
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şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările

şi completările ulterioare;

• burselor şcolare, a drepturilor acordate în baza art. 51 alin. (2) şi art. 85 alin. (2) 

din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările 

ulterioare;

• stimulentului educaţional oferit, potrivit prevederilor Legii nr. 248/2015 privind 

stimularea participării în învăţământul preşcolar a copiilor provenind din familii 

defavorizate, cu modificările ulterioare, sub formă de tichet social pentru 

stimularea participării în învăţământul preşcolar a copiilor proveniţi din familii 

defavorizate;

• sprijinului financiar prevăzut de Hotărârea Guvernului nr. 1.488/2004 privind 

aprobarea criteriilor şi a cuantumului sprijinului financiar ce se acordă elevilor în 

cadrul Programului naţional de protecţie socială "Bani de liceu", cu modificările 

şi completările ulterioare;

• veniturilor obţinute din activităţile cu caracter ocazional desfăşurate de zilieri înt f y

condiţiile Legii nr. 52/2011 privind exercitarea unor activităţi cu caracter 

ocazional desfăşurate de zilieri, republicată, cu modificările şi completările 

ulterioare;

• sumelor ocazionale acordate de la bugetul de stat sau bugetele locale cu 

caracter de despăgubiri sau sprijin financiar pentru situaţii excepţionale.

Nota: Deţinerea unor construcţii în afara locuinţei, terenuri sau obţinerea unor 

producţii agricole pot conduce la neacordarea ajutorului pentru încălzire si a 

suplimentului pentru energie (Anexa 4 la Normele metodologice de aplicare a Legii 

nr.416/2001, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr.50/2011)
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persoanei/persoanelor menţionate ca destinatar/destinatari şi altor persoane autorizate să-l primească. Dacă aţi primit acest document în mod eronat, vă adresăm 

rugămintea de a returna documentul primit, expeditorului.
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Pentru ajutorul de încălzire, de regulă, cea mai mare parte a cererilor se depun la 

primărie până pe data de 15 octombrie a fiecărui an.

în anul 2021, având în vedere că legea se aplică începând cu data de 1 noiembrie 

2021, se vor aplica prevederile art. 17 alin.(7), potrivit căruia în situaţia în care 

consumatorii vulnerabili îndeplinesc condiţiile de acordare a ajutorului pentru 

încălzirea locuinţei pe parcursul sezonului rece, stabilirea dreptului se face după cum 

urmează:

1. începând cu luna depunerii cererii, pentru cei care au depus documentele 

până la data de 20 a lunii respective;

2. începând cu luna următoare, pentru cei care au depus documentele după data 

de 20 a lunii respective;

Aşadar, pentru cei care depun documentele până la data de 20 noiembrie 2021, 

stabilirea dreptului se face începând cu luna noiembrie a.c., iar pentru cei care 

depun documentele după data de 20 noiembrie 2021, stabilirea dreptului se face 

începând cu luna decembrie a acestui an.

Pentru suplimentul pentru energie cererea poate fi depusă odată cu solicitarea 

ajutorului pentru încălzire, sau, pe parcursul anului, atunci când sunt îndeplinite 

condiţiile de acordare.

în vederea stabilirii dreptului la ajutor pentru încălzire, primarii solicită acte 

doveditoare care atestă identitatea şi veniturile realizate de membrii familiei, 

informaţii altor instituţii/autorităţi sau, după caz, pe baza anchetei sociale efectuate 

de serviciul public de asistenţă socială.

M IN IST ER U L  M U N C I I
ŞI PROTECŢIEI SOCIALE

Adresa: Mun.Galaţi, Str. Regiment 11 Şiret, nr.46A, cod poştal 800302

Tel.: 0236/411405, fax: 0239/650108

E-mail: aiois. galaţi (Smmanois.ro

Web: www.galati.prestatiisociale.ro

Operator de date cu caracter personal nr. 17966

Conform prevederilor Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European şi al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce 

priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind 

protecţia datelor), informaţiile referitoare la datele cu caracter personal cuprinse în acest document sunt confidenţiale. Acestea sunt destinate exclusiv 

persoanei/persoanelor menţionate ca destinatar/destinatari şi altor persoane autorizate să-l primească. Dacă aţi primit acest document în mod eronat, vă adresăm 

rugămintea de a returna documentul primit, expeditorului.
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M IN IST ER U L  M U N C I I
ŞI PROTECŢIEI SOCIALE

în cazul solicitării ajutorului pentru energie electrică, anchetele sociale se efectuează 

obligatoriu, pentru toate situaţiile, în termen de 15 zile lucrătoare de la data 

înregistrării cererii, în vederea verificării sistemului de încălzire utilizat. Fac excepţie 

beneficiarii de ajutor social acordat în baza Legii nr. 416/2001. cu modificările şi 

completările ulterioare, şi beneficiarii de alocaţii pentru susţinerea familiei acordate 

în baza Legii nr. 277/2010. republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 

pentru care au fost efectuate deja anchetele sociale.

în cazul ajutorului pentru energie termică, formularele de cerere şi declaraţie pe 

propria răspundere sunt transmise furnizorilor de către primării.

Pentru gaze naturale, energie electrică şi combustibili solizi şi/sau petrolieri, 

formularele de cerere şi declaraţie pe propria răspundere sunt puse la dispoziţia 

solicitanţilor de către primării.

Pentru acordarea ajutorului pentru încălzire, indiferent de sistemul de încălzire 

utilizat, cererile şi declaraţiile pe propria răspundere se depun, individual sau prin 

asociaţiile de proprietari/locatari, la primăria comunei, oraşului, municipiului ori, 

după caz, a sectorului municipiului Bucureşti în a cărei rază teritorială se află 

locuinţa/reşedinţa solicitantului, respectiv la serviciul public de asistenţă socială.

Stabilirea dreptului la ajutorul pentru încălzire, indiferent de sistemul de încălzire 

utilizat, cât şi la suplimentul pentru energie, se se realizează prin dispoziţie a 

primarului, care se emite o singură dată pentru toată perioada de acordare a

Adresa: Mun.Galaţi, Str. Regiment 11 Şiret, nr.46A, cod poştal 800302
Tel.: 0236/411405, fax: 0239/650108

E-mail: aipis.galaţi(Smmanpis.ro

Web: www.galati.prestatiisociale.ro

Operator de date cu caracter personal nr. 17966

Conform prevederilor Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European şi al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce 

priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind 

protecţia datelor), informaţiile referitoare la datele cu caracter personal cuprinse în acest document sunt confidenţiale. Acestea sunt destinate exclusiv 

persoanei/persoanelor menţionate ca destinatar/destinatari şi altor persoane autorizate să-l primească. Dacă aţi primit acest document în mod eronat, vă adresăm 

rugămintea de a returna documentul primit, expeditorului.
11

http://www.galati.prestatiisociale.ro


Agenţia Naţională pentru Plăţi şi Inspecţie Socială

Agenţia Judeţeană pentru Plăţi şi Inspecţie Socială Galaţi

ajutorului. Dispoziţiile pot fi emise fie individual, fie pentru mai mulţi beneficiari, caz 

în care vor fi aduse la cunoştinţa solicitanţilor individual.

Plata acestor drepturi se face prin Agenţia Naţională pentru Plăţi şi Inspecţie 

Socială şi agenţiile teritoriale.

Modelul formularului de cerere şi declaraţie pe propria răspundere pentru solicitarea 

ajutorului pentru încălzirea locuinţei, este pus la dispoziţia solicitanţilor de către 

furnizori, asociaţii de proprietari/locatari şi primărie şi/sau poate fi descărcat 

electronic de pe site-ul primăriilor, precum şi de pe site-urile Agenţiilor Judeţene 

pentru Plăti şi Inspecţie Socială, respectiv, a municipiului Bucureşti.

Cererea şi declaraţia pe proprie răspundere poate fi depusă, de către solicitanţi, în 

format scris, la primăria de domiciliu sau prin asociaţiile de proprietari/locatari, dar 

şi în format electronic în situaţia în care primăriile au dezvoltate sisteme electronice 

de primire şi prelucrare a solicitărilor de acordare a drepturilor, prin poşta electronică 

sau prin alte mijloace puse la dispoziţie de primării.

Cererea-declaraţie PDF inteligent se poate completa accesând şi următoarele adrese, 

unde există şi un tutorial privind completarea pdf-ului inteligent.

https://www.mmanpis.ro/daca-vrei-sa-completezi-formularul-pe-calculatorul-tau-

foloseste-acest-pdf-inteligent-cerere-declaratie-pe-proprie-raspundere-pentru-

acordarea-unor-drepturi-de-asistenta-sociala/

M IN IST ER U L  M U N C I I
ŞI PROTECŢIEI SOCIALE

Adresa: Mun.Galaţi, Str. Regiment 11 Şiret, nr.46A, cod poştal 800302
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Web: www.galati.prestatiisociale.ro
Operator de date cu caracter personal nr. 17966

Conform prevederilor Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European şi al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce 
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sau

https://galat1.mmanpis.ro/daca-vrei-sa-completezi-formularul-pe-calculatorul-tau-

foloseste-acest-pdf-inteligent-cerere-declaratie-pe-proprie-raspundere-pentru-

acordarea-unor-drepturi-de-asistenta-sociala-conform-legii-226-20/

Ajutorul pentru încălzire şi suplimentul pentru energie, în cazul energiei termice în 

sistem centralizat, gazelor naturale şi energiei electrice se decontează lunar 

furnizorului şi se scad din factură.

în cazul combustibililor solizi/petrolieri atât ajutorul pentru încălzire, cât şi 

suplimentul pentru energie se acordă direct beneficiarilor, prin primărie. în cazul 

ajutorului pentru încălzire cu combustibili solizi/petrolieri suma totală aferentă 

întregului sezon rece sau lunilor din sezon (în funcţie de momentul solicitării 

ajutorului) se acordă integral, o singură dată.

MIN ISTERUL M UNCI!
$i Pr o t e c ţ ie i  So c ia l e

Cu deosebită consideraţie, 

Director Executiv, 

Ing.Avram Razvan Corneliu

Şef Serviciu Beneficii de Asistenţă Socială,

Popa Eliza
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