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    ANEXA  

 

NORME METODOLOGICE 

de aplicare a prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr.70/2011 privind măsurile 

de protecție socială în perioada sezonului rece 

     

 

Capitolul I 

Dispoziții generale 

 

 

Art. 1 -  (1) Familiile și persoanele singure cu venituri reduse beneficiază, pe perioada sezonului 

rece, în baza Ordonanței de urgență a Guvernului nr.70/2011 privind măsurile de protecție socială în 

perioada sezonului rece, denumită în continuare Ordonanță de urgență, de ajutoare acordate pentru 

acoperirea integrală sau, după caz, a unei părţi din cheltuielile cu încălzirea locuinţei. 

   (2) Ajutoarele prevăzute la alin.(1) se definesc în funcție de sistemul de încălzire utilizat și 

sunt: 

a) ajutor pentru încălzirea locuinței cu energie termică furnizată în sistem centralizat, denumit 

în continuare ajutor pentru energie termică; 

b) ajutor pentru încălzirea locuinței cu gaze naturale, denumit în continuare ajutor pentru gaze 

naturale; 

c) ajutor pentru încălzirea locuinței cu lemne, cărbuni, combustibili petrolieri, denumit în 

continuare ajutor pentru combustibili solizi sau petrolieri. 

 

Art.2 – (1) Beneficiază de ajutoarele prevăzute la art. 1 familiile ai căror membri sunt cetăţeni 

români, precum și persoanele singure care locuiesc în România. 

   (2) Ajutoarele prevăzute la art. 1 se acordă şi familiilor şi persoanelor singure care nu au 

cetăţenie română, dacă se află în una dintre următoarele situaţii: 

a) sunt cetăţeni ai unui stat membru al Uniunii Europene, ai Spaţiului Economic European, ai 

Confederaţiei Elveţiene sau ai altor state, pe perioada în care au domiciliul sau, după caz, 

reşedinţa în România, în condiţiile legii; 

b) sunt cetăţeni străini sau apatrizi cărora li s-a acordat, în condiţiile legii, o formă de protecţie; 

c) sunt apatrizi care au domiciliul sau, după caz, reşedinţa în România, în condiţiile legii. 
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Art. 3 – (1) Ajutoarele prevăzute la art.1 se acordă pe bază de cerere şi declaraţie pe propria 

răspundere privind componenţa familiei şi veniturile acesteia, precum și bunurile mobile şi imobile 

deţinute. 

     (2) Pentru ajutoarele prevăzute la art.1 alin.(2) lit.a) și b), formularele de cerere și 

declarație pe propia răspundere sunt transmise de către primării furnizorilor, cu respectarea 

termenului prevăzut la art. 15 alin. (1) din ordonanța de urgență, iar pentru ajutoarele prevăzute la 

art.1 alin.(2) lit.c) formularele de cerere și declarație sunt puse la dispoziția solicitanților direct de 

către primării. 

(3)  Furnizorii prevăzuți la alin.(2) transmit formularele titularilor de contract, şi anume 

consumatorilor individuali şi asociaţiilor de proprietari/locatari, cu respectarea termenului prevăzut 

la art. 15 alin. (2) din ordonanţa de urgenţă. 

(4) Formularul de cerere și declarație pe propria răspundere va fi pus la dispoziția 

solicitanților și în format electronic, pe site-urile primăriilor, al Ministerului Muncii, Familiei și 

Protecției Sociale, Agenției Naționale pentru Prestații Sociale și agențiilor județene pentru prestații 

sociale, respectiv a municipiului București denumite în continuare agenții teritoriale. 

  (5) Formularul de cerere şi declaraţie pe propria răspundere se completează potrivit 

modelului prevăzut în anexa nr.1 la prezentele norme metodologice. 

 

Art. 4 - Familiile şi persoanele singure care îndeplinesc condiţiile pentru acordarea ajutoarelor 

prevăzute la art.1 depun individual, prin asociaţiile de proprietari/locatari sau prin furnizorii de 

energie termică, cererile şi declaraţiile pe propria răspundere la primăria comunei, oraşului, 

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

locuinţa de domiciliu sau de reşedinţă, cu respectarea termenului prevăzut la art. 16 din ordonanţa 

de urgenţă.  

      

Art.5 – (1) Ajutoarele prevăzute la art.1 se acordă în funcție de veniturile nete medii lunare pe 

membru de familie, respectiv ale persoanei singure în limitele, procentele și cuantumurile stabilite 

la art.8, 9 și 11 din ordonanță de urgență. 

  (2) La stabilirea venitului net mediu lunar pe membru de familie şi, după caz, al persoanei 

singure se iau în calcul toate veniturile realizate de membrii acesteia în luna anterioară depunerii 

cererii, în condițiile art. 18 alin.(1) din ordonanța de urgență.  

 (3) În cererea şi declaraţia pe propria răspundere solicitantul ajutorului prevăzut la art.1 are 

obligaţia de a menţiona bunurile aflate în proprietate, închiriere, concesiune, comodat sau altă formă 
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de deținere cuprinse în lista bunurilor ce conduc la excluderea acordării ajutorului pentru încălzirea 

locuinţei. Persoanele care solicită ajutorul pentru energie termică au obligația de a completa 

numărul de camere ale locuinței. 

 (4) Lista menționată la alin. (3) este prevăzută în anexa nr.2 la prezentele norme 

metodologice. 

     (5) Pentru informarea solicitanţilor, lista cuprinzând bunurile ce conduc la excluderea 

acordării ajutorului pentru încălzirea locuinţei, prevăzută în anexa nr.2, se afişează într-un loc 

vizibil la sediul consiliului local al comunei, oraşului, municipiului sau, după caz, al sectorului 

municipiului Bucureşti. 

 

Art.6  – (1) Pe baza cererilor şi declaraţiilor pe propria răspundere completate de către familiile şi 

persoanele singure primarul stabilește dreptul la ajutoarele prevăzute la art.1,  prin dispoziţie scrisă 

a acestuia, care se emite o singură dată, pentru toată perioada sezonului rece.  

(2) În funcție de tipul ajutorului acordat, dispoziția primarului trebuie să conțină obligatoriu 

temeiul legal al aprobării dreptului, precum și următoarele :  

a) pentru ajutorul pentru energie termică: numele și prenumele titularului, CNP, adresa 

locuinței pentru care se solicită dreptul, compensarea procentuală stabilită în funcţie de 

venitul net mediu lunar pe membru de familie, respectiv al persoanei singure, valoarea 

ajutorului maxim lunar care cuprinde defalcat sumele din bugetul de stat și din bugetele 

locale acordate în condițiile art. 8 alin.(2)-(8) din ordonanța de urgență și perioada de 

acordare a acestuia;   

b) pentru ajutorul pentru gaze naturale: numele și prenumele titularului, CNP, adresa locuinței 

pentru care se solicită dreptul, cuantumul maxim al ajutorului calculat în funcţie de venitul 

net mediu lunar pe membru de familie, respectiv al persoanei singure, inclusiv cel acordat 

din bugetul local în condițiile art.9 alin.(2) din ordonanța de urgență și perioada de acordare 

a acestuia; 

c) pentru ajutorul pentru combustibili solizi sau petrolieri: numele și prenumele titularului, 

CNP, adresa locuinței pentru care se solicită dreptul, cuantumul ajutorului acordat, inclusiv 

cel acordat din bugetul local în condițiile art.11 alin.(2) din ordonanța de urgență, perioada 

de acordare a acestuia precum și data efectuării plății.  

 (3) Pentru familiile şi persoanele singure care îndeplinesc condiţiile de acordare a 

ajutoarelor prevăzute la art. 1 pe parcursul sezonului rece, dispoziţia prevăzută la alin. (1) se emite 

pentru perioada rămasă până la sfârşitul sezonului rece, cu respectarea prevederilor art. 17 alin. (6) 

din ordonanța de urgență.  
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 (4) Pentru familiile şi persoanele singure care nu îndeplinesc condiţiile de acordare a 

ajutoarelor prevăzute la art. 1, primarii comunică solicitanţilor dispoziţia motivată privind 

respingerea cererii. 

(5) Dispoziţiile primarului prevăzute la alin. (1) şi (2) se comunică titularilor ajutoarelor 

prevăzute la art. 1, în termen de maximum 5 zile de la data emiterii, direct, prin intermediul 

furnizorilor sau prin asociațiile de proprietari/locatari. 

 

Art. 7- (1) În cazul modificărilor prevăzute la art. 19 alin. (1) din ordonanţa de urgenţă, 

comunicarea acestora se va face prin depunerea unei noi declaraţii pe propria răspundere, potrivit 

prevederilor art. 19 alin. (2) din ordonanţa de urgenţă. 

               (2) În situaţia prevăzută la alin. (1), primarii emit noi dispoziţii pe care le transmit 

titularilor ajutoarelor prevăzute la art. 1, în termen de 5 zile de la data emiterii, potrivit prevederilor 

art. 19 alin. (5) din ordonanţa de urgenţă. 

 

 Art. 8 - În aplicarea prevederilor art. 17 alin. (3) din ordonanţa de urgenţă, primarii au obligaţia de 

a transmite furnizorilor, asociaţiilor de proprietari/chiriaşi şi agențiilor teritoriale situaţii 

centralizatoare cuprinzând în mod obligatoriu titularii ajutoarelor prevăzute la art. 1, numărul 

dispoziției prin care s-a stabilit dreptul, venitul net lunar pe membru de familie și valoarea 

ajutorului calculată în condițiile  condiţiile art.8, 9 și 11 din ordonanţa de urgenţă, în scris şi în 

format electronic, întocmite potrivit modelului din anexele nr. 3 – 5. Situațiile centralizatoare se 

transmit lunar actualizate  cu beneficiarii care îndeplinesc condițiile de acordare a ajutorului social 

pe parcursul sezonului rece. 

 

Art.9 – (1) Autoritățile administrației publice locale, în baza art.8 alin.(8), art. 9 alin.(2) și art.11 

alin.(3) din ordonanța de urgență, pot aproba din bugetele proprii ajutoare după cum urmează: 

a) prin majorări ale gradului de compensare în acelaşi procent pentru toţi beneficiarii de ajutor 

pentru energie termică, care se regăsesc în aceeaşi tranşă de venituri. 

b) prin majorări ale ajutorului pentru gaze naturale și combustibili solizi sau petrolieri cu 

acelaşi cuantum pentru toţi beneficiarii care se găsesc în aceeaşi tranşă de venituri; 

c)  prin acordarea de ajutoare pentru familiile şi persoanele singure cu venituri care depăşesc 

tranşele de venituri prevăzute de ordonanţa de urgenţă. 

(2) În situația în care autoritățile administrației publice locale acordă din bugetele proprii 

ajutoare în condițiile alin.(1), cuantumul acestora va fi cuprins atât în dispoziția prevăzută la art.6, 

cât și în situația centralizatoare prevăzută la art.8. 
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Capitolul II 

Stabilirea și plata ajutorului pentru încălzirea locuinţei  

 

 

Secțiunea 1 

Ajutorul pentru energie termică 

 

 

Art.10 - (1) Familiile şi persoanele singure cu venituri reduse, care utilizează pentru încălzirea 

locuinţei energie termică furnizată în sistem centralizat, beneficiază, în condiţiile prevăzute de 

ordonanţa de urgenţă, de ajutor pentru energie termică, prin compensarea procentuală a valorii 

efective a facturii la energie termică. 

     (2) În sensul prevederilor alin.(1), ajutorul pentru energie termică se acordă numai pentru 

energia termică consumată în scopul încălzirii locuinţei şi nu include energia termică consumată în 

scopul preparării apei calde menajere. 

 

Art.11 - În sensul prevederilor art.21 alin. (1) din ordonanţa de urgenţă, cuantumul efectiv al 

ajutorului pentru energie termică se calculează lunar de către furnizor, după cum urmează:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

 

Ajutor efectiv = (Cps + Cpl) x Cid x PL, 

    unde: 

 Cps reprezintă compensarea procentuală prevăzută la art. 8 din ordonanţa de urgenţă din 

bugetul de stat; 

 Cpl  reprezintă compensarea procentuală prevăzută la art. 8 din ordonanţa de urgenţă din 

bugetul local; 

 Cid reprezintă consumul defalcat de asociaţia de proprietari/locatari pe consumatori 

individuali, beneficiari de ajutor pentru energie termică, respectiv al consumatorului titular 

de contract individual de furnizare, măsurat în gigacalorii; 

 PL reprezintă preţul local al gigacaloriei pentru energia termică facturată populaţiei de către 

furnizor. 
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Art.12 - (1) Ajutorul pentru energie termică calculat în condiţiile art. 11 nu poate depăşi, pe toată 

perioada sezonului rece, ajutorul maxim lunar stabilit de către primar în condiţiile art. 8 alin.(9) din 

ordonanţa de urgenţă. 

     (2) Ajutorul maxim lunar stabilit de primar se calculează astfel: 

 

Ajutor maxim lunar = (Cps + Cpl) x CLmed x PL, 

 

    unde: 

 Cps reprezintă compensarea procentuală prevăzută la art. 8 din ordonanţa de urgenţă din 

bugetul de stat; 

 Cpl  reprezintă compensarea procentuală prevăzută la art. 8 din ordonanţa de urgenţă din 

bugetul local; 

 CLmed reprezintă consumul mediu lunar stabilit pe tip de apartament şi în funcţie de zona de 

temperatură, prevăzut în anexa nr. 1 la ordonanţa de urgenţă; 

 PL reprezintă preţul local al gigacaloriei pentru energia termică facturată populaţiei de către 

furnizor. 

   

Art. 13 - (1) Lunar, până la data de 3 a lunii, reprezentantul furnizorului de energie termică 

împreună cu reprezentantul asociaţiei de proprietari/chiriaşi, după caz, stabilesc consumul general 

de energie termică. 

                 (2) Prin consumul general de energie termică prevăzut la alin. (1) se înţelege consumul 

contorizat la data citirii ce urmează să fie facturat. 

                (3) În situaţia în care la branşamentul unde se realizează citirea sunt racordaţi mai mulţi 

titulari de contract, defalcarea consumului general de energie termică se face în funcţie de 

reglementările legale în vigoare. 

                (4) La stabilirea consumului general de energie termică prevăzut la alin. (1) se încheie un 

proces-verbal constatator al cărui model este prevăzut în anexa nr. 6. 

                (5) În situaţia asociaţiilor de proprietari/locatari în care există modalitatea de stabilire a 

consumului de energie termică, furnizată în sistem centralizat, pe bază de repartitoare montate de 

prestatorii autorizaţi de către autorităţile de reglementare, citirea şi repartizarea consumului general 

de energie termică pe consumatori individuali se vor realiza pe baza unor contracte încheiate, în 

condiţiile legii, de asociaţiile de proprietari/locatari cu aceşti prestatori, cu respectarea termenelor 

prevăzute de ordonanţa de urgenţă. 
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 Art. 14 - (1) Pe baza datelor cuprinse în procesul-verbal prevăzut la art. 13 alin. (4), asociaţia de 

proprietari/locatari defalcă consumul general de energie termică pe consumatori individuali. 

                 (2) Modalitatea de defalcare a consumului general de energie termică pe consumatori 

individuali se realizează în conformitate cu prevederile legale în vigoare. 

                  (3) Atât consumul general de energie termică, cât şi cel defalcat pe consumatori 

individuali vor fi determinate în gigacalorii. 

                  (4) În termenul prevăzut la art. 20 alin. (4) din ordonanţa de urgenţă, asociaţia de 

proprietari/locatari transmite furnizorilor de energie termică situaţia centralizatoare cuprinzând 

consumurile defalcate pentru beneficiarii de ajutor pentru încălzirea locuinţei. 

                  (5) Situaţia centralizatoare cuprinzând consumurile defalcate de asociaţia de 

proprietari/locatari pe beneficiarii ajutorului pentru încălzirea locuinţei cu energie termică se 

întocmeşte potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 7. 

  

Art. 15 - Pe baza consumului defalcat prevăzut la art. 14, furnizorul calculează cuantumul 

ajutorului pentru energie termică, astfel: 

a) la nivelul ajutorului efectiv calculat potrivit prevederilor art. 11, dacă valoarea acestuia este 

mai mică sau egală cu cuantumul ajutorului maxim stabilit de primar, potrivit prevederilor 

art. 12 alin. (2); 

b) la nivelul ajutorului maxim calculat potrivit art. 12 alin. (2), dacă valoarea ajutorului efectiv 

este mai mare decât cuantumul ajutorului maxim stabilit de primar. 

     

Art. 16 - (1) Furnizorii de energie termică în sistem centralizat transmit lunar asociațiilor de 

proprietari/locatari, precum și consumatorilor vulnerabili titulari de contracte individuale, factura 

reprezentând consumul de energie termică, cu respectarea prevederilor art.21 alin.(3) și (4) din 

ordonanța de urgență, în care se evidențiază  ajutorul pentru energie termică  calculat în condiţiile 

art. 15. 

                (2) Pe baza facturilor prevăzute la alin. (1), furnizorul de energie termică întocmeşte 

borderoul centralizator cuprinzând beneficiarii ajutorului pentru energie termică şi ajutoarele 

efective calculate pentru aceştia, potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 8. 

     

Art. 17 - (1) Borderoul centralizator prevăzut la art. 16 alin. (2) reprezintă document de plată, se 

întocmește de furnizor în 3 exemplare și se transmite primarilor pentru certificare. 

                (2) În termen de 5 zile de la primire, primarii certifică și transmit un exemplar agențiilor 

teritoriale, pe baza căruia acestea achită la furnizori sumele reprezentând ajutoarele pentru energie 
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termică. Din celelate două exemplare certificate unul rămâne la primar și celălalt se remite 

furnizorului. 

 

 

Secțiunea a 2 a 

Ajutorul pentru gaze naturale 

 

 

 Art.  18 - În aplicarea prevederilor art. 17 alin. (3) din ordonanţa de urgenţă, primarii au obligaţia 

de a transmite furnizorilor, asociaţiilor de proprietari/locatari şi agențiilor teritoriale situaţia 

centralizatoare privind beneficiarii şi cuantumul ajutoarelor pentru gaze naturale stabilit în 

condiţiile art. 9 din ordonanţa de urgenţă, în scris şi în format electronic, conform art.8. 

 

Art. 19 - (1) Lunar, până la data de 3 a lunii, reprezentantul furnizorului de gaze naturale împreună 

cu reprezentantul asociaţiei de proprietari/locatari, după caz, stabilesc consumul general de gaze 

naturale. 

               (2) Prin consumul general de gaze naturale prevăzut la alin. (1) se înţelege consumul 

contorizat la data citirii pentru care urmează să fie emisă factura. 

               (3) La stabilirea consumului general de gaze naturale prevăzut la alin. (1) se încheie un 

proces-verbal constatator al cărui model este prevăzut în anexa nr. 9. 

  

Art. 20  - (1) Pe baza datelor cuprinse în procesul-verbal prevăzut la art. 19 alin. (3), asociaţia de 

proprietari/locatari defalcă consumul general de gaze naturale pe consumatori individuali, 

beneficiari de ajutor pentru gaze naturale. 

                (2) În termenul prevăzut la art. 20 alin. (4) din ordonanţa de urgenţă, asociaţia de 

proprietari/locatari transmite furnizorilor de gaze naturale situaţia centralizatoare cuprinzând 

consumurile defalcate pentru beneficiarii de ajutor pentru gaze naturale. 

               (3) Situaţia centralizatoare cuprinzând consumurile defalcate de asociaţia de 

proprietari/locatari pe beneficiarii ajutorului pentru gaze naturale se întocmeşte potrivit modelului 

prevăzut în anexa nr. 10. 

              (4) Pe baza consumului defalcat prevăzut la alin. (1), furnizorul stabileşte cuantumul 

ajutorului efectiv, după cum urmează: 

a) la nivelul cuantumului ajutorului stabilit prin dispoziţie a primarului, dacă valoarea 

consumului este mai mare sau egală cu acest nivel; 
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b) la valoarea consumului, dacă acesta este mai mic decât cuantumul ajutorului stabilit prin 

dispoziţie a primarului. 

               (5) În situaţia în care modalitatea de facturare practicată de către furnizorul de gaze 

naturale conduce la emiterea a mai mult de 5 facturi pentru perioada sezonului rece, cuantumul 

ajutorului efectiv stabilit potrivit prevederilor alin. (4) însumat pe această perioadă nu poate depăşi 

cuantumul însumat al ajutorului pentru gaze naturale stabilit prin dispoziţia primarului pentru 

aceeaşi perioadă. 

 

Art. 21 - (1) Furnizorii de gaze naturale transmit lunar asociațiilor de proprietari/locatari, precum și 

consumatorilor vulnerabili titulari de contracte individuale, factura reprezentând consumul de gaze 

naturale, cu respectarea prevederilor art.23 alin.(3) și (4) din ordonanța de urgență, în care se 

evidențiază ajutorul pentru gaze naturale  calculat în condiţiile art. 20 alin.(4) și (5) . 

                (2) Pe baza facturilor prevăzute la alin. (1), furnizorul de gaze naturale întocmeşte 

borderoul centralizator cuprinzând beneficiarii ajutorului pentru gaze naturale şi ajutoarele efective 

calculate pentru aceştia, potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 11. 

 

Art. 22 - (1) Borderoul centralizator prevăzut la art. 21 alin. (2) reprezintă document de plată, se 

întocmește de furnizor în 3 exemplare și se transmite primarilor pentru certificare. 

                (2) În termen de 5 zile de la primire, primarii certifică și transmit un exemplar agențiilor 

teritoriale, pe baza căruia acestea achită la furnizori sumele reprezentând ajutoarele pentru gaze 

naturale. Din celelate două exemplare certificate unul rămâne la primar și celălalt se remite 

furnizorului. 

  

Secțiunea a 3 a 

Ajutorul pentru combustibili solizi sau petrolieri 

 

 

Art.23 - (1) Ajutorul pentru combustibili solizi sau petrolieri acordat beneficiarilor de ajutor social 

stabilit în condiţiile Legii nr. 416/2001, cu modificările şi completările ulterioare se realizează în 

cuantumul și condițiile prevăzute la art. 11 alin.(2) și art. 25 din ordonanța de urgență. 

        (2) În cazul în care mai multe familii şi persoane singure beneficiare de ajutor social 

locuiesc și gospodăresc împreună, ajutorul pentru încălzirea locuinţei cu lemne, cărbuni şi 

combustibili petrolieri se acordă pentru fiecare dintre acestea. 
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(3) Ajutorul pentru combustibili solizi sau petrolieri menționat la alin.(1) se acordă pe baza 

listei cu beneficiarii de ajutor social care utilizează pentru încălzirea locuinţei lemne, cărbuni, 

combustibili petrolieri, pe baza documentaţiei depuse la stabilirea ajutorului social, întocmită de  

serviciul public de asistenţă socială din subordinea consiliului local sau, după caz, persoana cu 

atribuţii în domeniul asistenţei sociale din aparatul de specialitate al primarului. 

(4) În termen de 5 zile după efectuarea plății ajutorului pentru combustibili solizi sau 

petrolieri, lista prevăzută la alin.(3) se comunică și agențiilor teritoriale și va conține obligatoriu 

numele și prenumele titularilor ajutorului, suma reprezentând ajutorul la care au dreptul, suma 

efectiv plătită și data la care s-a efectuat plata. Lista va fi actualizată lunar  cu beneficiarii care 

îndeplinesc condițiile de acordare a ajutorului social pe parcursul sezonului rece. 

   

Art.24 -   (1) Acordarea ajutorului pentru combustibili solizi sau petrolieri în cazul familiilor şi 

persoanelor singure, altele decât cele beneficiare de ajutor social stabilit în condiţiile Legii nr. 

416/2001, cu modificările şi completările ulterioare, se realizează diferenţiat, în raport cu venitul net 

mediu lunar pe membru de familie, respectiv al persoanei singure, în condiţiile prevăzute la art. 11 

alin. (1) și, după caz, alin.(3) din ordonanţa de urgenţă. 

         (2) Pe baza dispoziţiilor prevăzute la art. 6 alin. (2) lit.c), serviciul public de asistenţă 

socială din subordinea consiliului local sau, după caz, persoana cu atribuţii în domeniul asistenţei 

sociale din aparatul de specialitate al primarului întocmeşte lunar situaţia centralizatoare cuprinzând 

beneficiarii ajutorului pentru încălzirea locuinţei şi cuantumul aferent, conform art.8. 

        (3) Situaţia centralizatoare prevăzută la alin. (2) se transmite agenţiilor teritoriale, lunar, 

până la data de 15 a fiecărei luni, pentru luna anterioară. 

        (4) Situaţia centralizatoare prevăzută la alin. (2) constituie document justificativ de plată şi 

se redactează în sistem electronic, fără modificări manuale sau alte vicii de formă sau de fond. 

 

Art.25 – În situația în care în aceeași gospodărie locuiesc atât familii sau persoane singure 

beneficiare de ajutor social în baza Legii nr.416/2001, cu modificările și completările ulterioare, cât 

și familii sau persoane singure ale căror venituri se încadrează în limitele prevăzute la art.11 alin.(1) 

din ordonanța de urgență, ajutorul pentru combustibili solizi sau petrolieri se acordă separat pentru 

fiecare familie sau persoană singură din gospodărie. 
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CAPITOLUL III 

Dispoziţii finale 

 

    

Art.26 - (1) Agenţiile teritoriale, pe baza situaţiei centralizatoare prevăzută la art. 24 alin. (2), 

respectiv a borderourilor prevăzute la art. 16 alin. (2), art. 21 alin. (2) solicită Agenţiei Naţionale 

pentru Prestaţii Sociale creditele bugetare corespunzătoare ajutoarelor prevăzute la art. 1 alin.(2) 

suportate din bugetul de stat, conform art. 8 alin.(2)-(5), art. 9 alin.(1) și art.11 alin.(1) din 

ordonanța de urgență. 

             (2) Până cel târziu la data de 20 a lunii, Agenţia Naţională pentru Prestaţii Sociale transmite 

Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale necesarul de credite bugetare centralizat la 

nivelul întregii ţări. 

     (3) Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale transmite lunar Ministerului Finanţelor 

Publice documentaţia pentru deschiderea de credite bugetare. 

(4) În baza creditelor bugetare deschise, agenţiile teritoriale virează sumele alocate cu titlu 

de ajutoare pentru încălzirea locuinţei, după cum urmează: 

a) în conturile de tip angajament scris în păstrarea unui terţ, escrow, deschise de către 

producătorii şi distribuitorii de energie termică sau gaze naturale; 

b) în bugetele locale ale unităţilor administrativ-teritoriale în vederea plăţii lunare la beneficiari 

a ajutorului pentru combustibili solizi sau petrolieri prevăzut la art. 24. 

 

Art.27 -  (1) În aplicarea prevederilor art. 31 alin. (2) din ordonanţa de urgenţă, primarii transmit, la 

solicitarea agenţiilor teritoriale, până la data de 15 a fiecărei luni, un raport statistic potrivit 

modelelor prevăzute în anexele nr. 12 - 20. 

     

Art.28 - Pe baza rapoartelor prevăzute la art. 27, agenţiile teritoriale întocmesc un raport statistic la 

nivelul judeţului, respectiv al municipiului Bucureşti, pe care îl transmit, prin Agenţia Naţională 

pentru Prestaţii Sociale, Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale, până la data de 25 a 

fiecărei luni. 

 

Art.29 - (1) În aplicarea art.30 din ordonanța de urgență, agențiile teritoriale comunică primarilor, 

lunar, până la data de 5 ale lunii, lista cu beneficiarii pentru care urmează să se efectueze anchetele 

sociale în cursul respectivei luni. 
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(2) În baza listei prevăzută la alin.(1) primarii dispun efectuarea de anchete sociale la 

domiciliul sau, după caz, la reşedinţa solicitantului ajutorului pentru încălzirea locuinţei, pentru cel 

puțin 60% dintre beneficiari. 

     (3) Ancheta socială se realizează de personalul serviciului public de asistenţă socială din 

subordinea consiliului local sau, după caz, de persoanele cu atribuţii în domeniul asistenţei sociale 

din aparatul de specialitate al primarului. Datele referitoare la familia sau persoana singură se 

înregistrează în formularul de anchetă socială potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 21. 

     (4) La definitivarea anchetei sociale se pot utiliza şi informaţii de la cel puţin două persoane 

care cunosc situaţia materială, socială şi civilă a solicitantului de ajutor pentru încălzirea locuinţei. 

În acest caz, declaraţiile persoanelor se consemnează de personalul prevăzut la alin. (2) şi se 

semnează de persoanele în cauză. 

      (5) Răspunderea asupra conţinutului anchetei sociale revine persoanelor care au efectuat şi 

au semnat ancheta socială. 

 

Art. 30 - (1) După efectuarea anchetelor sociale, conform art.29, primarii au obligația de a 

transmite agențiilor teritoriale situația nominală privind anchetele sociale efectuate și rezultatul 

acestora, la data de 1 a fiecărei luni, pentru anchetele efectuate în luna anterioară. Modelul situației 

este prevăzut în anexa nr.22. 

 (2) În situația în care din lista prevăzută la alin.(1) rezultă că nu au fost efectuate anchete 

sociale pentru toți beneficiarii cuprinși în lista transmisă de agențiile teritoriale, aceștia vor fi 

cuprinși în lista pentru luna următoare, astfel încât, în termenul prevăzut la art.30 alin.(1) din 

ordonanța de urgență să fie acoperit procentul de 60%.    

 

Art.31 - În cadrul verificărilor efectuate de către organele de control ale Ministerului Muncii, 

Familiei și Protecției Sociale, condiția prevăzută de art.8 alin.(7) din ordonanța de urgență se 

consideră îndeplinită dacă se înregistrează una din următoarele situații: 

a) compensarea procentuală prevăzută la art.8 alin.(6) din ordonanța de urgență este acordată 

cu titlu de ajutor din bugetul local la nivelul de minim 10% din maximul acesteia; 

b) suma totală reprezentând subvenții lunare pentru acoperirea diferenţei dintre preţul de 

producere, transport, distribuţie şi furnizare a energiei termice livrate populaţiei şi preţul 

local al energiei termice facturată populaţiei, denumită în continuare subvenție, este mai 

mare sau egală cu suma reprezentând 10% din suma totală care ar fi putut fi acordată cu titlu 

de ajutor în condițiile art.8 alin.(6) din ordonanța de urgență, pentru beneficiarii care 

primesc ajutorul pentru energie termică acordat de la bugetul de stat; 
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c) suma totală acordată cu titlu de ajutor și subvenție este mai mare sau egală cu suma 

reprezentând 10% din suma totală care ar fi putut fi acordată cu titlu de ajutor în condițiile 

art.8 alin.(6) din ordonanța de urgență, pentru beneficiarii care primesc ajutorul pentru 

energie termică acordat de la bugetul de stat. 

 

Art.32 - În aplicarea prezentelor norme metodologice, Ministerul Muncii, Familiei și Protecției 

Sociale sau, după caz, Ministerul Muncii, Familiei și Protecției Sociale şi Ministerul Administraţiei 

şi Internelor pot emite precizări sau instrucţiuni care se aprobă prin ordin comun. 

 

Art. 33 – (1) Pentru asigurarea aplicării prevederilor Ordinului ministrului economiei şi finanţelor 

şi al ministrului muncii, familiei şi egalităţii de şanse nr. 1.849/401/2008 privind monitorizarea 

plăţii unor drepturi de natură socială, furnizorii de energie termică şi gaze naturale transmit lunar 

agenției teritoriale, odată cu borderourile prevăzute la art. 16 alin.(2) și art.21 alin.(2) situaţia cu 

titularii de ajutor pentru încălzirea locuinţei, în evidenţă, şi pentru care se solicită decontarea 

sumelor. 

     (2) Situaţia prevăzută la alin. (1) se întocmeşte potrivit modelului prevăzut în anexa nr.23 şi 

se transmite în format electronic într-un limbaj informatic agreat cu agențiile teritoriale. 

 

Art.34 – Anexele nr.1, 2, 3 ,4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 și 23  

fac parte integrantă din prezentele norme metodologice. 


