
 

 

 

INFORMAȚII PRIVIND DEPUNEREA CERERII PT. ACORDAREA  

AJUTORULUI DE  ÎNCĂLZIRE A LOCUINȚEI ȘI PENTRU CONSUMUL 

DE ENERGIE DESTINAT ACOPERIRII UNEI PĂRȚI DIN CONSUMUL 

ENERGETIC AL GOSPODĂRIEI, CONFORM LEGII NR. 226/2021 privind 

stabilirea măsurilor de protecție socială pentru consumatorul vulnerabil de 

energie  

 

 

Direcția Generală de Asistență Socială Onești anunță demararea 

programului de distribuire a cererilor pentru acordarea ajutorului de 

încălzire a locuinței și a ajutorului pentru consumul de energie destinat 

acoperirii unei părți din consumul energetic al gospodăriei pe tot parcursul 

anului, începând cu data de luni, 18 octombrie 2021. 

Ajutorul de încălzire și ajutorul pentru consumul de energie 

destinat acoperirii unei părți din consumul energetic al gospodăriei pe 

tot parcursul anului, se acordă persoanelor cu domiciliul sau reședința 

valabilă în mun. Onești, în perioada sezonului rece (noiembrie 2021 – 

martie 2022), pe baza cererii și a declarației pe proprie răspundere, însoțite 

de actele necesare.  

 
 

 Formularul de cerere și declarația pe propria răspundere vor fi 

disponibile la sediul DGAS sau pe site-ul Primăriei, după publicarea 

în Monitorul Oficial al României a Normelor metodologice de aplicare 

a Legii nr.226/2021. 

 

 

Documentele necesare pentru acordarea ajutorului de încălzire 

sunt următoarele: 

  1.  Cerere şi declaraţie pe proprie răspundere - formular tip; 

  2.  Documente de identitate titular şi membrii familiei ( B. I., C.I.- 

MAJORI; Certificat de naştere - MINORI )  copii xerox; 

  3.  Certificat de căsătorie, certificat de deces, sentinţă de divorţ, hotărâre 

de încredinţare/plasament  a minorului; 

  4.  Certificat fiscal, eliberat de PRIMĂRIA ONEŞTI, (pentru persoanele 

majore din familie) privind clădirile, terenurile şi mijloacele de transport 

aflate în proprietate, pentru fiecare persoană cuprinsă în cerere; 



  5.  Certificat agricol, eliberat de PRIMĂRIA ONEŞTI, (pentru persoanele 

majore din familie) privind terenurile sau animalele aflate în proprietatea 

persoanelor cuprinse în cerere; 

  6.  Adeverinţa privind venitul net realizat, eliberată de către angajator 

(veniturile din salariu inclusiv bonuri de masă sau alte drepturi salariale); 

Adeverința trebuie să reflecte venitul lunii anterioare depunerii 

cererii. 

  7.  Declaraţie pe proprie răspundere, pentru persoanele cu venit zero 

(scrisă de mână); 

  8.  Mandate poştale/extrase de cont/decizii pentru indemnizaţii de şomaj, 

handicap, pensii, pensie alimentară, etc.; 

  9.  Copie factură gaze naturale sau energie electrică, în funcţie de tipul 

ajutorului solicitat, (pe care să fie înscrise codul abonatului şi codul 

punctului de consum). Dacă pe factură apare înscrisă altă persoană decât 

solicitantul, calitatea de persoană îndreptăţită se probează cu contractul de 

închiriere, împuternicire, concesiune, comodat, etc.; 

10.  Adeverinţă de la asociaţia de proprietari, cu numele şi prenumele 

persoanelor care locuiesc la adresa respectivă, pentru cei care locuiesc la 

casa, vor prezenta obligatoriu adeverinţa din care să rezulte câte persoane  

plătesc gunoiul sau chitanţa cu dovada plăţii pentru câte persoane s-a plătit 

gunoiul; 

11. Contract de vânzare-cumpărare, de închiriere, de comodat a locuinţei 

sau de concesiune a acesteia; 

12.  Pentru mijloacele de transport, deţinute de către persoanele cuprinse în 

cerere, se va ataşa şi o copie a certificatului de înmatriculare; 

 

 Solicitanţii care au reşedinţă în municipiul Oneşti şi domiciliul (în 

acte) în altă localitate, trebuie: 

 a). - să depună şi:  

  - Certificat fiscal, eliberat de PRIMĂRIA de la locul de 

domiciliu (pentru persoanele majore din familie), privind clădirile, 

terenurile şi mijloacele de transport aflate în proprietate, pentru fiecare 

persoană cuprinsă în cerere; 

  - Certificat agricol, eliberat de PRIMĂRIA de la locul de 

domiciliu (pentru persoanele majore din familie), privind terenurile sau 

animalele aflate în proprietatea persoanelor cuprinse în cerere; 

  - NEGAŢIE de la primăria de domiciliu, prin care să se 

certifice faptul că nu au depus şi acolo dosar pentru acordarea ajutorului de 

încălzire a locuinţei; 

 b). - să deţină, pe actele de identitate, viza de flotant, valabilă pe 

durata acordării ajutorului pentru încălzirea locuinţei; 



 Persoanele care locuiesc la adresa pentru care se solicită ajutor de 

încălzire şi nu sunt proprietarii imobilului sau beneficiarii unui contract de 

închiriere/comodat, vor depune o împuternicire notarială în termen de 

valabilitate, din partea proprietarului. 

 

 Potrivit art. 19 alin. (1) din Legea 226/2021, privind stabilirea 

măsurilor de protecție socială pentru consumatorul vulnerabil de energie, 

titularii ajutoarelor pentru încălzirea locuinţei și a suplimentului pentru 

energie au obligaţia de a comunica orice modificare intervenită în 

componenţa familiei şi a veniturilor acesteia, în termen de 5 zile de la data 

modificării, prin depunerea unei noi declarații.  

 

  
 

LISTA BUNURILOR 
care conduc la excluderea acordării ajutorului pentru încălzirea 

locuinţei: 
    

 Bunuri imobile 

 1 
Clădiri sau alte spaţii locative în afara locuinţei de domiciliu şi a anexelor 

gospodăreşti 

 2 

Terenuri de împrejmuire a locuinţei şi curtea aferentă şi alte terenuri 

intravilane care depăşesc 1.000 mp în zona urbană şi 2.000 mp în zona 

rurală. Fac excepţie terenurile din zonele colinare sau de munte care nu au 

potenţial de valorificare prin vânzare/construcţie/producţie agricolă    
 Bunuri mobile(*) 

 1 

Autoturism/autoturisme şi/sau motocicletă/motociclete cu o vechime mai mică 

de 10 ani cu excepţia celor adaptate pentru persoanele cu handicap sau destinate 

transportului acestora sau persoanelor dependente, precum şi pentru uzul 

persoanelor aflate în zone greu accesibile 
 2 Mai mult de un autoturism/motocicletă cu o vechime mai mare de 10 ani 

 3 
Autovehicule: autoutilitare, autocamioane de orice fel cu sau fără remorci, 
rulote, autobuze, microbuze 

 4 
Şalupe, bărci cu motor, scutere de apă, iahturi, cu excepţia bărcilor necesare 
pentru uzul persoanelor care locuiesc în Rezervaţia Biosferei "Delta 
Dunării" 

 5 Utilaje agricole: tractor, combină autopropulsată 
 6 Utilaje de prelucrare agricolă: presă de ulei, moară de cereale 
 7 Utilaje de prelucrat lemnul: gater sau alte utilaje de prelucrat lemnul 



acţionate hidraulic, mecanic sau electric 
     (*) Aflate în stare de funcţionare.    
 Depozite bancare 
 1 Depozite bancare cu valoare de peste 3.000 lei, cu excepţia dobânzii    
 Terenuri/animale şi/sau păsări 

 1 
Suprafeţe de teren, animale şi păsări a căror valoare netă de producţie anuală 

depăşeşte suma de 1.000 euro pentru persoana singură, respectiv suma de 2.500 

euro pentru familie 
 
 

 Familiile cu venituri nete lunare mai mici de 1.386 lei pe fiecare 

membru sau persoanele singure care realizează venituri nete lunare până la 

2.053 lei, pot solicita ajutorul pentru încălzirea locuinței în sezonul rece 

(perioada de 5 luni cuprinsă între data de 1 noiembrie a anului curent şi 

data de 31 martie a anului următor). 
 

 Familiile cu venituri nete lunare mai mici de 1.386 lei pe fiecare 

membru sau persoanele singure care realizează venituri nete lunare până la 

2.053 lei vor putea solicita suplimentul pentru energie. Acesta se acordă 

lunar, în sumă fixă, pe toată perioada anului și vizează consumul de 

energie electrică, de combustibili solizi şi petrolieri și de gaze naturale şi 

energie termică. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
 
AJUTOR PENTRU ENERGIE TERMICĂ 



      

Valoarea de referință (aj maxim lunar) - se stabilește lunar, în limita consumului mediu stabilit  

pe zone de temperatură, în funcție de prețul local al al energiei termice facturate populației 

Venit net lunar pe membru 
de familie sau al persoanei 

singure (lei) 

Compensare 
procentuală 

(%) 

Ajutor 
maxim 

(lei) 

Sumpliment 
lunar 

pentru 
energie (lei) 

până la   200 100%   10 

200.1 - 320 90%   10 

320.1 - 440 80%   10 

440.1 - 560 70%   10 

560.1 - 680 60%   10 

680.1 - 920 50%   10 

920.1 - 1040 40%   10 

1040.1 - 1160 30%   10 

1160.1 - 1280 20%   10 

1280.1 - 1386 10%   10 

 In cazul persoanei singure   
1280.1 - 2053 10%   10 

      

      

      

      

 AJUTOR PENTRU GAZE NATURALE 
      

Valoare de referință (aj maxim lunar) 250 lei 
      

Venit net lunar pe membru de 
familie sau al persoanei singure 

(lei) 

Compensare 
procentuală 

(%) 

Ajutor 
maxim 

(lei) 

Sumpli
ment 
lunar 

pentru 
energie 

(lei) 

până la   200 100% 250 10 

200.1 - 320 90% 225 10 

320.1 - 440 80% 200 10 

440.1 - 560 70% 175 10 

560.1 - 680 60% 150 10 

680.1 - 920 50% 125 10 

920.1 - 1040 40% 100 10 



1040.1 - 1160 30% 75 10 

1160.1 - 1280 20% 50 10 

1280.1 - 1386 10% 25 10 

 In cazul persoanei singure   
1280.1 - 2053 10% 25 10 

      
      

 AJUTOR PENTRU ENERGIE ELECTRICĂ 
      

Valoare de referință (aj maxim lunar) 500 lei 
      

Venit net lunar pe membru de 
familie sau al persoanei singure 

(lei) 

Compensare 
procentuală 

(%) 

Ajutor 
maxim 

(lei) 

Sumpli
ment 
lunar 

pentru 
energie 

(lei) 

până la   200 100% 500 30 (70) 

200.1 - 320 90% 450 30 (70) 

320.1 - 440 80% 400 30 (70) 

440.1 - 560 70% 350 30 (70) 

560.1 - 680 60% 300 30 (70) 

680.1 - 920 50% 250 30 (70) 

920.1 - 1040 40% 200 30 (70) 

1040.1 - 1160 30% 150 30 (70) 

1160.1 - 1280 20% 100 30 (70) 

1280.1 - 1386 10% 50 30 (70) 

 In cazul persoanei singure   
1280.1 - 2053 10% 50 30 (70) 

În situația în care singura sursă de energie utilizată este en. electrică, cuantumul suplimentului este de 70 
lei/lună 

      

      
 
 
 
 
 
 
 
       

 AJUTOR PENTRU COMBUSTIBILI SOLIZI SAU PETROLIERI 
      



Valoare de referință (aj maxim lunar) 320 lei 
      

Venit net lunar pe membru de 
familie sau al persoanei singure 

(lei) 

Compensare 
procentuală 

(%) 

Ajutor 
maxim 

(lei) 

Sumpli
ment 
lunar 

pentru 
energie 

(lei) 

până la   200 100% 320 20 

200.1 - 320 90% 288 20 

320.1 - 440 80% 256 20 

440.1 - 560 70% 224 20 

560.1 - 680 60% 192 20 

680.1 - 920 50% 160 20 

920.1 - 1040 40% 128 20 

1040.1 - 1160 30% 96 20 

1160.1 - 1280 20% 64 20 

1280.1 - 1386 10% 32 20 

 In cazul persoanei singure   
1280.1 - 2053 10% 32 20 

                                                                                                                           

La stabilirea venitului net mediu lunar pe membru de familie și după 

caz al persoanei singure, se iau în calcul toate veniturile realizate de 

membrii acesteia, în luna anterioară depunerii cererii. 

Pentru persoanele care depun cererile în perioada  01 – 20 noiembrie, 

dreptul la ajutor pentru încălzirea locuinței se stabilește începând cu luna 

noiembrie 2021.  

 Pentru cererile înregistrate după data de 20 ale lunii, acordarea 

dreptului se va realiza  începând cu luna următoare depunerii. 

 

Cererile-declaraţii însoţite de actele necesare pentru acordarea 

ajutorului se primesc zilnic la sediul Direcției Generale de Asistență 

Socială Onești, începând cu data de 01 NOIEMBRIE 2021, după 

următorul program: 

 

Luni - Joi : 8.00-12.00 și 13.00 - 15.30 

 

Vineri: 8.00-12.00 
        



 

 

 

 


