
SINTEZĂ PRIVIND APLICAREA 
 PREVEDERILOR NORMELOR METODOLOGICE DE APLICARE A LEGII NR. 226/2021 PRIVIND 
STABILIREA MĂSURILOR DE PROTECŢIE SOCIALĂ PENTRU CONSUMATORUL VULNERABIL DE 

ENERGIE, ADOPTATE PRIN HG NR. 1073/2021 
A SOLICITAREA AJUTORULUI AI   
 Cerere –declaratie pe propria 

raspundere 
Ajutorul pentru încălzirea locuinței se 
acordă pe baza cererii și a declarației pe 
propria răspundere a solicitantului privind 
componența familiei și veniturile 
acesteia,sistemul utilizat și insotită de acte 
doveditoare.  
Formulare folosite:   

- pentru drepturi noi se va folosi Anexa 2 
”Cerere-Declarația pe propriu 
răspundere pentru acordarea unor 
drepturi de asistență socială” din HG 
nr. 1073/2021  

- Beneficiarii de VMG și ASF, dosare 
aflate în plată, conform art. 18 alin. 2 
din Leg. 277/2010, dacă doresc și 
AI/supliment depun doar ”cererea – 
declarație pe propria răspundere 
pentru modificarea cererii de acordare 
a unor drepturi de asistență socială 
sau pentru acordarea unor noi 
drepturi”, fără documente 
justificative privind veniturile și 
componența familiei (se iau în 
considerare documentele depuse la 
stabilirea  inițială a dreptului la VMG 
sau ASF) 

Noile formulare de cereri sunt publicate 
pe site-ul AJPIS Constanța și ANPIS și se 
vor afișa și pe site-ul UAT-urilor. 

 Completarea cererii declaratiei Cap 1 si cap 2 din cerere –solicitantul  
Cap 3- sotul pct a si copiii –pct b 
Cap 3-pct c –alte persoane adulte din 
locuinta 

 Depunerea cererii Cererile şi declaraţiile pe propria 
răspundere pot fi depuse letric sau, în 
situaţia în care autorităţile administraţiei 
publice locale au dezvoltate sisteme 
electronice de primire şi prelucrare a 
solicitărilor de acordare a drepturilor, 
cererile şi declaraţiile pe propria 
răspundere, precum şi documentele 
doveditoare pot fi transmise electronic de 
către solicitanţi, prin poşta electronică sau 
alte mijloace puse la dispoziţie de 
autoritatea administraţiei publice locale.  

 Documente atasate cererii Principalele documente solicitate sunt: 
    a) copii după actele de identitate ale 
persoanei singure, respectiv ale membrilor 
de familie; 



    b) copie a unei facturi de furnizare a 
energiei termice/energiei electrice/gazelor 
naturale; 
    c) copie după documentul care atestă 
calitatea în care deţine locuinţa, dacă 
persoana singură nu este înregistrată în 
evidenţele primăriei; 
    d) copii ale documentelor care atestă 
veniturile realizate. 
 

 Ancheta sociala  În vederea urmăririi respectării condițiilor 
de acordare a dreptului la ajutor pentru 
încălzire și la suplimentul pentru energie, 
primarii dispun efectuarea de anchete 
sociale la interval de 6 luni sau ori de câte 
ori este nevoie. În situația în care 
beneficiarii de ajutor pentru încălzire și 
supliment pentru energie sunt și beneficiari 
ai ajutorului social prevăzut de Legea nr. 
416/2001, cu modificările și completările 
ulterioare, și/sau ai alocației pentru 
susținerea familiei prevăzute de Legea nr. 
277/2010, republicată, cu modificările și 
completările ulterioare, ancheta socială se 
efectuează o singură dată, pentru toate 
beneficiile de asistență socială acordate. 
În cazul stabilirii dreptului la ajutorul 
pentru energie electrică, primarul dispune, 
în mod obligatoriu, efectuarea anchetei 
sociale la domiciliul sau reşedinţa titularului 
ajutorului, pentru verificarea sistemului de 
încălzire utilizat 

B DESPRE TITULARUL AJUTORULUI  HG 1073/2021 art 5 alin 9 
 Familia /persoana singura  Soțul, soția, precum și alte persoane, 

indiferent dacă între acestea există sau nu 
relații de rudenie, care au același domiciliu 
ori reședință și/sau care locuiesc și 
gospodăresc împreună ori, după caz, sunt 
înscrise în cartea de imobil și sunt luate în 
calcul la stabilirea cheltuielilor de 
întreținere a locuinței; 
Persoana singură-persoana care a împlinit 
vârsta de 18 ani, care locuiește singură și nu 
se mai află în întreținerea părinților, 
precum și persoana cu vârsta cuprinsă între 
16 și 18 ani, care locuiește și se 
gospodărește singură și are capacitate de 
exercițiu anticipată, potrivit 
prevederilor art. 40 din Legea nr. 287/2009 
privind Codul civil, republicată, cu 
modificările ulterioare; 
Gospodărie pentru L416/2001 si L277/2010 - 
unitate formată dintr-o locuință și din 
persoanele fizice care locuiesc și 
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gospodăresc împreună, având buget comun 
și valorificând în comun bunurile dobândite 
prin munca lor. 
 Documente : Copii dupa actele de 
identitate ale persoanei singure sau 
membrii familiei  

 Titularul ajutorului Reprezentantul familiei sau, după caz, 
persoana singură care îndeplinește 
condițiile legale de acordare a măsurilor 
prevăzute la lit. h) și i), solicită acordarea 
acestora și poate fi, după caz: proprietarul 
locuinței, succesorul de drept al acestuia, 
persoana care a înstrăinat locuința în baza 
unui contract cu clauză de întreținere sau 
cu rezerva dreptului de abitație/uzufruct, 
titularul contractului de închiriere, 
comodat, concesiune al acesteia ori alt 
membru de familie major și împuternicit de 
proprietarul locuinței sau de titularul 
contractului de închiriere ori, după caz, 
reprezentantul legal al persoanei singure 
care nu a împlinit vârsta de 16 ani sau al 
persoanelor prevăzute la art. 43 alin. (1) lit. 
b) și art. 178 lit. a) și b) din Legea nr. 
287/2009, republicată, cu modificările 
ulterioare; 

 Persoana din familie temporar 
absentă  

In situația în care există membrii de familie 
plecati în străinatate aceștia nu se iau in 
calcul la stabilirea ajutorului dar venitul 
primit de la aceștia se trece la rubric- Alte 
venituri  

C DESPRE VENITURI  
 Venit net lunar al familiei sau 

persoanei singure 
Totalitatea veniturilor nete pe care le 
realizează persoana singură sau, după caz, 
membrii familiei, în luna anterioară lunii în 
care se solicită dreptul, așa cum acestea 
sunt prevăzute la art. 8 alin. (1)-(3) din 
Legea nr. 416/2001 privind venitul minim 
garantat, cu modificările și completările 
ulterioare, împărțită la numărul persoanelor 
din familia definită la lit. d); 
exceptiile sunt precizate in cerere 
 

 Venituri din subventia APIA Se iau în calcul cu excepția ajutoarelor de 
stat acordate în baza OG 14/2010 

 Depozite bancare Pentru verificarea valorii depozitului bancar 
deținut de o persoană se va ține cont de 
valoarea impozitului  

 Adeverinte de venituri  - Adeverința de salariu ,adeverința 
ANAF , cupon pensie ,etc 

D DESPRE LOCUINTA si LOCUIRE   
 Locuinta Locuință de domiciliu sau de reședință, 

denumită în continuare locuință - 
construcția cu destinația de locuință aflată 
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în proprietatea titularului ajutorului ori 
închiriată sau asupra căreia acesta exercită 
un drept de folosință în condițiile legii, 
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 și sunt luate în 
calcul la stabilirea cheltuielilor de 
întreținere a locuinței. Se asimilează 
locuinței de domiciliu sau de reședință și 
locuința de necesitate, precum și locuința 
socială, astfel cum sunt acestea definite 
potrivit prevederilor Legii locuinței nr. 
114/1996, republicată, cu modificările și 
completările ulterioare, precum și, după 
caz, locuințele situate în așezări informale, 
astfel cum sunt definite potrivit anexei nr. 
2 la Legea nr. 350/2001 privind amenajarea 
teritoriului și urbanismul, cu modificările și 
completările ulterioare, sau de legislația 
anterioară acesteia, aplicabilă la data 
edificării construcției. Nu se consideră 
locuință instituțiile de asistență socială sau 
alte așezăminte cu caracter social, inclusiv 
cele înființate și administrate de cultele 
religioase, asociațiile sau grupurile 
religioase, prevăzute de Legea nr. 
489/2006 privind libertatea religioasă și 
regimul general al cultelor, republicată; 

 Lipsa actelor de proprietate  Adeverința taxe si impozite ,adeverința de 
la Registrul Agricol 

   
E DESPRE TERENURI SI BUNURI   
 Acte doveditoare privind detinerea 

locuintei  
Proprietatea titularului ajutorului ori 
închiriată sau asupra căreia acesta exercită 
un drept de folosință în condițiile legii, 
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 și sunt luate în 
calcul la stabilirea cheltuielilor de 
întreținere a locuinței. Se asimilează 
locuinței de domiciliu sau de reședință și 
locuința de necesitate, precum și locuința 
socială, astfel cum sunt acestea definite 
potrivit prevederilor Legii locuinței nr. 
114/1996, republicată, cu modificările și 
completările ulterioare, precum și, după 
caz, locuințele situate în așezări informale, 
astfel cum sunt definite potrivit anexei nr. 
2 la Legea nr. 350/2001 privind amenajarea 
teritoriului și urbanismul, cu modificările și 
completările ulterioare, sau de legislația 
anterioară acesteia, aplicabilă la data 
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edificării construcției. Nu se consideră 
locuință instituțiile de asistență socială sau 
alte așezăminte cu caracter social, inclusiv 
cele înființate și administrate de cultele 
religioase, asociațiile sau grupurile 
religioase, prevăzute de Legea nr. 
489/2006 privind libertatea religioasă și 
regimul general al cultelor, republicată; 
Documente – act de proprietate ,contract 
de inchiriere ,comodat , contract de habitat 
/uzufruct etc , 
Adeverinta taxe si impozite locale 
,adeverinta de la Registrul Agricol  

 Referitor la proprietate Persoana sau familia care deține pe lângă 
locuință și o cotă parte nu are dreptul la AI  

 Referitor la terenuri Terenuri de imprejmuire locuința de până la 
1000 mp în zona urbană și 2000mp în zona 
rurală (peste aceste valori se exclude de la 
AI) 

 Referitor la păduri Pădurile vor fi trecute la punctul 39, rubrica 
”terenuri, animale și păsuni din 
gospodărie” 

 Depre programul de calcul (fisa 
UDE) 

Conform HG 778/2013 se foloseste 
programul în  excel APIA si se listează fișa 
UDE astfel că – valoarea netă de producție 
anuală să fie pâna în 1000 euro pentru 
persoana singură ,respectiv pâna în 2500 
euro pentru familie.Sumele peste valoarea 
admisă duc la excludere. 

F RELAȚIA CU AJPIS  
 Transmiterea documentelor de plată Situaţiile centralizatoare se transmit 

lunar,de către primării,  actualizate cu 
beneficiarii care îndeplinesc condiţiile de 
acordare a ajutorului pentru încălzire pe 
parcursul sezonului rece 
 
Borderoul centralizator prevăzut la art. 15 
alin. (2) reprezintă document de plată, se 
întocmeşte de furnizor în 3 exemplare şi se 
transmite primarilor pentru certificare. 
În termen de 5 zile de la primire, primarii 
certifică şi transmit un exemplar agenţiilor 
teritoriale, pe baza căruia acestea achită la 
furnizori sumele reprezentând ajutoarele 
pentru energie termică. Unul dintre 
celelalte două exemplare certificate 
rămâne la primar, iar celălalt se remite 
furnizorului. 
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