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DECRETE
PREȘEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET
privind eliberarea din funcție a unui judecător
În temeiul prevederilor art. 94 lit. c), art. 100 alin. (1), art. 125 alin. (2) și ale
art. 134 alin. (1) din Constituția României, republicată, ale art. 65 alin. (1) lit. b) și
alin. (2) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor și procurorilor,
republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale art. 40 alin. (1)
lit. c) din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, republicată,
cu modificările și completările ulterioare,
având în vedere Hotărârea Secției pentru judecători a Consiliului Superior al
Magistraturii nr. 1.026/2021,
Președintele României d e c r e t e a z ă:
Articol unic. — Doamna Eugenia Moșincat, judecător la Curtea de Apel
Oradea, se eliberează din funcție ca urmare a pensionării.
PREȘEDINTELE ROMÂNIEI

KLAUS-WERNER IOHANNIS
București, 8 octombrie 2021.
Nr. 1.028.

PREȘEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET
privind eliberarea din funcție a unui judecător
În temeiul prevederilor art. 94 lit. c), art. 100 alin. (1), art. 125 alin. (2) și ale
art. 134 alin. (1) din Constituția României, republicată, ale art. 65 alin. (1) lit. b) și
alin. (2) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor și procurorilor,
republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale art. 40 alin. (1)
lit. c) din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, republicată,
cu modificările și completările ulterioare,
având în vedere Hotărârea Secției pentru judecători a Consiliului Superior al
Magistraturii nr. 1.030/2021,
Președintele României d e c r e t e a z ă:
Articol unic. — Doamna Marilena Burețea, judecător la Tribunalul Mureș, se
eliberează din funcție ca urmare a pensionării.
PREȘEDINTELE ROMÂNIEI

KLAUS-WERNER IOHANNIS
București, 8 octombrie 2021.
Nr. 1.029.
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PREȘEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET
privind eliberarea din funcție a unui judecător
În temeiul prevederilor art. 94 lit. c), art. 100 alin. (1), art. 125 alin. (2) și ale
art. 134 alin. (1) din Constituția României, republicată, ale art. 65 alin. (1) lit. b) și
alin. (2) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor și procurorilor,
republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale art. 40 alin. (1)
lit. c) din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, republicată,
cu modificările și completările ulterioare,
având în vedere Hotărârea Secției pentru judecători a Consiliului Superior al
Magistraturii nr. 1.032/2021,
Președintele României d e c r e t e a z ă:
Articol unic. — Doamna Speranța Elena Defta, judecător la Tribunalul
Giurgiu, în prezent inspector judiciar în cadrul Inspecției Judiciare, se eliberează
din funcție ca urmare a pensionării.
PREȘEDINTELE ROMÂNIEI

KLAUS-WERNER IOHANNIS
București, 8 octombrie 2021.
Nr. 1.030.
PREȘEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET
privind eliberarea din funcție a unui judecător
În temeiul prevederilor art. 94 lit. c), art. 100 alin. (1), art. 125 alin. (2) și ale
art. 134 alin. (1) din Constituția României, republicată, ale art. 65 alin. (1) lit. b) și
alin. (2) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor și procurorilor,
republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale art. 40 alin. (1)
lit. c) din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, republicată,
cu modificările și completările ulterioare,
având în vedere Hotărârea Secției pentru judecători a Consiliului Superior al
Magistraturii nr. 1.036/2021,
Președintele României d e c r e t e a z ă:
Articol unic. — Domnul Ștefan Mănăilescu, judecător cu grad profesional de
tribunal la Judecătoria Pătârlagele, se eliberează din funcție ca urmare a pensionării.
PREȘEDINTELE ROMÂNIEI

KLAUS-WERNER IOHANNIS
București, 8 octombrie 2021.
Nr. 1.031.
PREȘEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET
privind eliberarea din funcție a unui judecător
În temeiul prevederilor art. 94 lit. c), art. 100 alin. (1), art. 125 alin. (2) și ale
art. 134 alin. (1) din Constituția României, republicată, ale art. 65 alin. (1) lit. b) și
alin. (2) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor și procurorilor,
republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale art. 40 alin. (1)
lit. c) din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, republicată,
cu modificările și completările ulterioare,
având în vedere Hotărârea Secției pentru judecători a Consiliului Superior al
Magistraturii nr. 1.031/2021,
Președintele României d e c r e t e a z ă:
Articol unic. — Doamna Elena Roșu, judecător la Tribunalul București, se
eliberează din funcție ca urmare a pensionării.
PREȘEDINTELE ROMÂNIEI

KLAUS-WERNER IOHANNIS
București, 8 octombrie 2021.
Nr. 1.032.
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PREȘEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET
privind eliberarea din funcție a unui judecător
În temeiul prevederilor art. 94 lit. c), art. 100 alin. (1), art. 125 alin. (2) și ale
art. 134 alin. (1) din Constituția României, republicată, ale art. 65 alin. (1) lit. b) și
alin. (2) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor și procurorilor,
republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale art. 40 alin. (1)
lit. c) din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, republicată,
cu modificările și completările ulterioare,
având în vedere Hotărârea Secției pentru judecători a Consiliului Superior al
Magistraturii nr. 1.034/2021,
Președintele României d e c r e t e a z ă:
Articol unic. — Doamna Reghina-Ioana Berari, judecător cu grad profesional
de curte de apel la Tribunalul Bistrița-Năsăud, președinte al Secției I civile în cadrul
acestei instanțe, se eliberează din funcție ca urmare a pensionării.
PREȘEDINTELE ROMÂNIEI

KLAUS-WERNER IOHANNIS
București, 8 octombrie 2021.
Nr. 1.033.

PREȘEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET
privind eliberarea din funcție a unui judecător
În temeiul prevederilor art. 94 lit. c), art. 100 alin. (1), art. 125 alin. (2) și ale
art. 134 alin. (1) din Constituția României, republicată, ale art. 65 alin. (1) lit. b) și
alin. (2) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor și procurorilor,
republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale art. 40 alin. (1)
lit. c) din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, republicată,
cu modificările și completările ulterioare,
având în vedere Hotărârea Secției pentru judecători a Consiliului Superior al
Magistraturii nr. 1.035/2021,
Președintele României d e c r e t e a z ă:
Articol unic. — Doamna judecător Monica Trofin, judecător la Tribunalul Cluj,
președinte al Secției mixte de contencios administrativ și fiscal, de conflicte de
muncă și asigurări sociale în cadrul acestei instanțe, se eliberează din funcție ca
urmare a pensionării.
PREȘEDINTELE ROMÂNIEI

KLAUS-WERNER IOHANNIS
București, 8 octombrie 2021.
Nr. 1.034.
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PREȘEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET
privind eliberarea din funcție a unui judecător
În temeiul prevederilor art. 94 lit. c), art. 100 alin. (1), art. 125 alin. (2) și ale
art. 134 alin. (1) din Constituția României, republicată, ale art. 65 alin. (1) lit. b) și
alin. (2) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor și procurorilor,
republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale art. 40 alin. (1)
lit. c) din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, republicată,
cu modificările și completările ulterioare,
având în vedere Hotărârea Secției pentru judecători a Consiliului Superior al
Magistraturii nr. 1.028/2021,
Președintele României d e c r e t e a z ă:
Articol unic. — Domnul Dănuț-Cornel Ungur, judecător cu grad profesional de
curte de apel la Tribunalul Arad, se eliberează din funcție ca urmare a pensionării.
PREȘEDINTELE ROMÂNIEI

KLAUS-WERNER IOHANNIS
București, 8 octombrie 2021.
Nr. 1.035.

PREȘEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET
privind eliberarea din funcție a unui judecător
În temeiul prevederilor art. 94 lit. c), art. 100 alin. (1), art. 125 alin. (2) și ale
art. 134 alin. (1) din Constituția României, republicată, ale art. 65 alin. (1) lit. b) și
alin. (2) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor și procurorilor,
republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale art. 40 alin. (1)
lit. c) din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, republicată,
cu modificările și completările ulterioare,
având în vedere Hotărârea Secției pentru judecători a Consiliului Superior al
Magistraturii nr. 1.029/2021,
Președintele României d e c r e t e a z ă:
Articol unic. — Doamna Petronela Ioniță, judecător la Tribunalul București,
se eliberează din funcție ca urmare a pensionării.
PREȘEDINTELE ROMÂNIEI

KLAUS-WERNER IOHANNIS
București, 8 octombrie 2021.
Nr. 1.036.
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HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI
GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE
pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 226/2021
privind stabilirea măsurilor de protecție socială pentru consumatorul vulnerabil de energie
În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, și al art. 39 alin. (1) din Legea nr. 226/2021 privind stabilirea
măsurilor de protecție socială pentru consumatorul vulnerabil de energie,
Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.
Art. 1. — Se aprobă Normele metodologice de aplicare a
prevederilor Legii nr. 226/2021 privind stabilirea măsurilor de
protecție socială pentru consumatorul vulnerabil de energie,
prevăzute în anexa nr. 1 care face parte integrantă din prezenta
hotărâre.
Art. 2. — La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se
abrogă Hotărârea Guvernului nr. 920/2011 pentru aprobarea
Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanței
de urgență a Guvernului nr. 70/2011 privind măsurile de
protecție socială în perioada sezonului rece, publicată în

Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 678 din 23 septembrie
2011, cu modificările și completările ulterioare.
Art. 3. — La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, anexele
nr. 1 și 1a) din Normele metodologice de aplicare a prevederilor
Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, aprobate prin
Hotărârea Guvernului nr. 50/2011, publicată în Monitorul Oficial al
României, Partea I, nr. 76 din 28 ianuarie 2011, cu modificările și
completările ulterioare, se modifică și se înlocuiesc cu anexele
nr. 2 și 3 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 4. — Prezenta hotărâre intră în vigoare la data de
1 noiembrie 2021.

PRIM-MINISTRU

FLORIN-VASILE CÎȚU
Contrasemnează:
Ministrul muncii și protecției sociale,
Raluca Turcan
Ministrul dezvoltării, lucrărilor publice și administrației,
Cseke Attila Zoltán
Ministrul energiei,
Virgil-Daniel Popescu
Ministrul finanțelor,
Dan Vîlceanu
București, 4 octombrie 2021.
Nr. 1.073.
ANEXA Nr. 1

NORME METODOLOGICE

de aplicare a prevederilor Legii nr. 226/2021 privind stabilirea măsurilor de protecție socială
pentru consumatorul vulnerabil de energie
CAPITOLUL I
Dispoziții generale privind acordarea ajutorului pentru
încălzirea locuinței și a suplimentului pentru energie
Art. 1. — Consumatorii vulnerabili de energie beneficiază pe
perioada sezonului rece de ajutoarele pentru încălzire prevăzute
la art. 6 alin. (2) și de suplimentul pentru energie prevăzut la
art. 25 din Legea nr. 226/2021 privind stabilirea măsurilor de
protecție socială pentru consumatorul vulnerabil de energie,
denumită în continuare lege, pentru acoperirea integrală sau,
după caz, a unei părți din cheltuielile cu încălzirea locuinței.
Art. 2. — (1) Ajutoarele pentru încălzire și suplimentul pentru
energie prevăzute la art. 1 se acordă pe bază de cerere și
declarație pe propria răspundere privind componența familiei și
veniturile acesteia, precum și bunurile mobile și imobile deținute.
(2) Pentru ajutoarele pentru încălzire prevăzute la art. 6
alin. (2) lit. a) din lege, formularele de cerere și declarație pe

propria răspundere sunt transmise de către primării furnizorilor,
iar pentru ajutoarele prevăzute la art. 6 alin. (2) lit. b)—d),
precum și pentru suplimentul de energie, 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, și anume consumatorilor individuali și
asociațiilor de proprietari/locatari.
(4) Formularul de cerere și declarație pe propria răspundere
prevăzut la art. 14 alin. (2) din lege va fi pus la dispoziția
solicitanților și în format electronic, pe site-ul autorității
administrației publice locale, precum și pe site-urile agențiilor
județene pentru plăti și inspecție socială, respectiv a municipiului
București, denumite în continuare agenții teritoriale.
(5) Pentru solicitarea ajutorului pentru încălzirea locuinței și
a suplimentului pentru energie, autoritățile administrației publice
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locale vor asigura consilierea și sprijinul necesar completării
formularelor de cerere și declarație pe propria răspundere.
(6) În situația în care solicitantul este beneficiar de ajutor
social potrivit prevederilor Legii nr. 416/2001 privind venitul
minim garantat, cu modificările și completările ulterioare, și/sau
de alocație pentru susținerea familiei potrivit prevederilor Legii
nr. 277/2010 privind alocația pentru susținerea familiei,
republicată, cu modificările și completările ulterioare, și solicită
unul dintre ajutoarele prevăzute la art. 1, acesta completează
formularul de cerere prevăzut în anexa nr. 1a) la Normele
metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 416/2001
privind venitul minim garantat, aprobate prin Hotărârea
Guvernului nr. 50/2011, cu modificările și completările ulterioare.
(7) În situația prevăzută la alin. (6), la stabilirea dreptului la
ajutoarele prevăzute la art. 1 se iau în considerare documentele
doveditoare privind componența familiei și veniturile membrilor
acesteia care au fost deja depuse pentru stabilirea dreptului la
ajutorul social și/sau la alocația pentru susținerea familiei.
Art. 3. — (1) Pentru acordarea ajutoarelor pentru încălzire și
a suplimentului pentru energie prevăzute la art. 1, consumatorii
vulnerabili de energie depun individual sau prin asociațiile de
proprietari/locatari cererile și declarațiile pe propria răspundere,
prevăzute la art. 2, la primăria comunei, orașului, municipiului
sau, după caz, a sectorului municipiului București în a cărei/cărui
rază teritorială se află locuința de domiciliu sau de reședință,
denumită în continuare locuință.
(2) Cererile și declarațiile pe propria răspundere pot fi depuse
letric sau, în situația în care autoritățile administrației publice
locale au dezvoltate sisteme electronice de primire și prelucrare
a solicitărilor de acordare a drepturilor, cererile și declarațiile pe
propria răspundere, precum și documentele doveditoare pot fi
transmise electronic de către solicitanți, prin poșta electronică
sau alte mijloace puse la dispoziție de autoritatea administrației
publice locale.
Art. 4. — (1) Ajutoarele pentru încălzire și suplimentul pentru
energie prevăzute la art. 1 se acordă în funcție de venitul mediu
net lunar pe membru de familie, respectiv al persoanei singure,
prin compensarea procentuală a cheltuielilor de încălzire,
aplicată la valorile de referință prevăzute la art. 7 alin. (3) și (4)
din lege, în limitele stabilite la art. 7 alin. (1) din lege.
(2) Venitul mediu net lunar pe membru de familie și, după
caz, al persoanei singure este cel definit la art. 3 alin. (1) lit. n)
din lege.
(3) În situația în care veniturile realizate de membrii familiei
sau de persoana singură sunt anuale sau periodice, pentru
stabilirea venitului mediu net lunar se calculează media lunară
a acestora în raport cu perioada pentru care au fost acordate.
(4) În cererea și declarația pe propria răspundere solicitantul
ajutorului pentru încălzire și al suplimentului pentru energie
prevăzute la art. 1 are obligația de a menționa componența
familiei, veniturile realizate, elementele de identificare a
furnizorului, codul de client și locul de consum, bunurile aflate în
proprietate, închiriere, concesiune, comodat sau altă formă de
deținere, cuprinse în lista bunurilor ce conduc la excluderea
acordării ajutorului pentru încălzirea locuinței. Persoanele care
solicită ajutorul pentru energie termică au obligația de a
completa numărul de camere ale locuinței.
(5) Lista prevăzută la alin. (4) este prevăzută în anexa nr. 4
la Normele metodologice de aplicare a prevederilor Legii
nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, aprobate prin
Hotărârea Guvernului nr. 50/2011, cu modificările și completările
ulterioare.
Art. 5. — (1) Pe baza datelor cuprinse în cererea și declarația
pe propria răspundere, a actelor doveditoare, precum și a
informațiilor sau, după caz, a documentelor obținute potrivit
art. 14 alin. (5) din lege, primarul stabilește dreptul la ajutoarele
pentru încălzire și la suplimentul pentru energie prevăzute la

7

art. 1, prin dispoziție scrisă. Dispoziția se emite potrivit
prevederilor art. 17 alin. (1) din lege. În cazul în care prin aceeași
dispoziție se stabilesc drepturi pentru mai multe persoane,
acestea se cuprind într-un tabel în anexa la dispoziția
respectivă.
(2) În cazul stabilirii dreptului la ajutorul pentru energie
electrică, primarul dispune, în mod obligatoriu, efectuarea
anchetei sociale la domiciliul sau reședința titularului ajutorului,
pentru verificarea sistemului de încălzire utilizat, cu respectarea
prevederilor art. 14 alin. (7) din lege.
(3) Ancheta socială se realizează de către serviciul public de
asistență socială organizat potrivit art. 113 din Legea asistenței
sociale nr. 292/2011, cu modificările și completările ulterioare,
cu respectarea termenului prevăzut la art. 14 alin. (7) din lege.
Modelul anchetei sociale este cel prevăzut în anexa nr. 2 la
Normele metodologice de aplicare a prevederilor Legii
nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, aprobate prin
Hotărârea Guvernului nr. 50/2011, cu modificările și completările
ulterioare.
(4) Pe măsură ce se dezvoltă protocoale de transfer de date
și capacitatea tehnică de comunicare a datelor între instituții în
format electronic, documentele doveditoare privind componența
familiei și veniturile membrilor acesteia vor putea fi preluate de
către serviciul public de asistență socială direct de la autoritatea
sau instituția publică competentă, responsabilă de colectarea și
gestionarea lor, dacă acestea poartă o semnătură electronică
extinsă, cu acordul beneficiarului dreptului prevăzut de lege.
Lista documentelor va fi adusă la cunoștința solicitanților prin
afișare la sediul primăriei și prin afișare pe pagina de internet a
acesteia. Transferul de date se realizează cu respectarea
Regulamentului UE nr. 2016/679 al Parlamentului European și
al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor
fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter
personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare
a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția
datelor) .
(5) În funcție de tipul ajutorului acordat, dispoziția primarului
se emite în condițiile art. 17 alin. (5) și (6) din lege.
(6) Pentru familiile și persoanele singure care îndeplinesc
condițiile de acordare a ajutoarelor prevăzute la art. 1 pe
parcursul sezonului rece, dispoziția prevăzută la alin. (1) se
emite pentru perioada rămasă până la sfârșitul sezonului rece,
cu respectarea prevederilor art. 17 alin. (8) din lege.
(7) Pentru familiile și persoanele singure care nu îndeplinesc
condițiile de acordare a ajutoarelor prevăzute la art. 1, primarii
comunică solicitanților dispoziția motivată privind respingerea
cererii.
(8) Dispozițiile primarului prevăzute la alin. (1) și (5) 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. Prealabil
comunicării către persoanele cărora se adresează, dispozițiile
respective se comunică prefectului, potrivit prevederilor art. 199
din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind
Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.
Comunicarea dispozițiilor se poate face de pe adresa oficială de
poștă electronică a unității/subdiviziunii administrativ-teritoriale.
(9) În aplicarea dispozițiilor art. 14 alin. (4) din lege,
principalele documentele solicitate de primar sunt următoarele:
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 deține
locuința, dacă persoana singură nu este înregistrată în
evidențele primăriei;
d) copii ale documentelor care atestă veniturile realizate.

8

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 968/11.X.2021

(10) Pentru obținerea informațiilor privind veniturile realizate
de persoana singură sau membrii familiei, autoritatea
administrației publice locale poate încheia protocoale cu alte
autorități sau instituții, cu respectarea Regulamentului (UE)
2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din
27 aprilie 2016.
Art. 6. — (1) În cazul modificărilor prevăzute la art. 19 alin. (1)
din lege, comunicarea acestora se va face prin depunerea unei
noi declarații pe propria răspundere, potrivit prevederilor art. 19
alin. (2) din lege.
(2) În situația prevăzută la alin. (1), primarii emit noi dispoziții
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 lege.
Art. 7. — (1) În aplicarea prevederilor art. 17 alin. (3) și (4) din
lege, primarii au obligația de a transmite agențiilor teritoriale,
furnizorilor de energie termică în sistem centralizat, de gaze
naturale/energie electrică și asociațiilor de proprietari/locatari
situațiile 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 art. 7 din lege, precum
și denumirea și datele de identificare ale furnizorului, respectiv
codul clientului, în scris și în format electronic, întocmite potrivit
modelelor prevăzute în anexele nr. 1—3.
(2) Situațiile centralizatoare se transmit lunar, actualizate cu
beneficiarii care îndeplinesc condițiile de acordare a ajutorului
pentru încălzire pe parcursul sezonului rece.
Art. 8. — (1) Autoritățile administrației publice locale, în baza
art. 9 alin. (1) din lege, pot acorda din bugetele proprii ajutoare
după cum urmează:
a) ajutoare pentru familiile și persoanele singure ale căror
locuințe nu se încadrează în definiția prevăzută la art. 3 alin. (1)
lit. f) din lege;
b) ajutoare pentru acoperirea integrală sau parțială a
cotei-părți din cheltuielile cu energia termică consumată pentru
încălzirea spațiilor aflate în proprietate indiviză, pentru familiile
și persoanele singure aflate în situația prevăzută la art. 38
alin. (2) din Legea serviciului public de alimentare cu energie
termică nr. 325/2006, cu modificările și completările ulterioare;
c) sprijin prin programe de certificare și audit energetic al
clădirilor cu destinație de locuințe pentru consumatorii
vulnerabili, potrivit Legii nr. 372/2005 privind performanța
energetică a clădirilor, republicată.
(2) În situația în care autoritățile administrației publice locale
acordă din bugetele locale ajutoarele prevăzute la alin. (1) lit. a)
și b), cuantumul acestora va fi cuprins în factura transmisă de
furnizor beneficiarului.
CAPITOLUL II
Stabilirea și plata ajutorului pentru încălzirea locuinței
SECȚIUNEA 1
Ajutorul pentru energie termică

Art. 9. — Ajutorul pentru energie termică se acordă prin
compensarea procentuală a valorii efective a facturii la energie
termică, în condițiile art. 7 alin. (1) și (5) din lege, numai pentru
energia termică consumată în scopul încălzirii locuinței și nu
include energia termică consumată în scopul preparării apei
calde menajere.
Art. 10. — Potrivit prevederilor art. 21 alin. (1) din lege,
cuantumul efectiv al ajutorului pentru energie termică se
calculează lunar de către furnizor, după cum urmează:
Ajutor efectiv = Cps x Cid x PL,
unde:
— Cps reprezintă compensarea procentuală prevăzută la
art. 7 din lege din bugetul de stat;

— Cid reprezintă consumul defalcat de asociația 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 prețul local pentru populație pentru energia
termică furnizată și facturată populației prin sisteme de
alimentare centralizată cu energie termică, aprobat prin hotărâre
a autorității administrației publice locale sau a asociației de
dezvoltare comunitară, după caz, în conformitate cu prevederile
legale.
Art. 11. — (1) Ajutorul pentru energie termică calculat potrivit
art. 10 nu poate depăși, pe toată perioada sezonului rece, ajutorul
lunar stabilit de către primar în condițiile art. 7 alin. (1)—(3) din
lege.
(2) Ajutorul maxim lunar stabilit de primar se calculează
astfel:
Ajutor maxim lunar = Cps x CLmed x PL,
unde:
— Cps reprezintă compensarea procentuală prevăzută la
art. 7 alin. (1) din lege din bugetul de stat;
— CLmed reprezintă consumul mediu lunar stabilit pe tip de
apartament, prevăzut în anexa nr. 1 la lege și în funcție de zona
de temperatură, prevăzută în anexa nr. 2 la lege;
— PL reprezintă prețul local pentru populație pentru energia
termică furnizată și facturată populației prin sisteme de
alimentare centralizată cu energie termică, aprobat prin hotărâre
a autorității administrației publice locale sau a asociației de
dezvoltare comunitară, după caz, în conformitate cu prevederile
legale.
Art. 12. — (1) Lunar, în termenul prevăzut la art. 20 alin. (1)
din lege, reprezentantul furnizorului de energie termică
împreună cu reprezentantul asociației de proprietari/locatari,
după caz, stabilesc consumul general de energie termică.
(2) Prin consumul general de energie termică prevăzut la
alin. (1) se înțelege consumul contorizat la data citirii ce
urmează să fie facturat.
(3) În situația în care la branșamentul unde se realizează
citirea sunt racordați mai mulți titulari de contract, defalcarea
consumului general de energie termică se face potrivit Hotărârii
Guvernului nr. 348/1993 privind contorizarea apei și a energiei
termice la populație, instituții publice și agenți economici.
(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. 4.
(5) În situația asociațiilor 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 autorizați de către autoritățile de reglementare,
citirea și repartizarea consumului general de energie termică pe
consumatori individuali se vor realiza pe baza unor contracte
încheiate, în condițiile Legii nr. 196/2018 privind înființarea,
organizarea și funcționarea asociațiilor de proprietari și
administrarea condominiilor, cu modificările ulterioare, de
asociațiile de proprietari/locatari cu acești prestatori, cu
respectarea termenelor prevăzute de lege.
Art. 13. — (1) Pe baza datelor cuprinse în procesul-verbal
prevăzut la art. 12 alin. (4), asociația 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 Ordinului ministrului lucrărilor
publice și amenajării teritoriului și al secretarului de stat, șeful
Departamentului pentru Administrație Publică Locală,
nr. 29/N/1993 pentru aprobarea Normativului-cadru privind
contorizarea apei și a energiei termice la populație, instituții
publice și agenți economici.
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(3) Atât consumul general de energie termică, cât și cel
defalcat pe consumatori individuali vor fi determinate în
gigacalorii.
(4) În termenul prevăzut la art. 20 alin. (4) din lege, asociația
de proprietari/locatari transmite furnizorilor de energie termică
situația centralizatoare cuprinzând consumurile defalcate pentru
beneficiarii de ajutor pentru încălzirea locuinței.
(5) Situația centralizatoare cuprinzând consumurile defalcate
de asociația de proprietari/locatari pe beneficiarii ajutorului
pentru încălzirea locuinței cu energie termică se întocmește
potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 5.
Art. 14. — Pe baza consumului defalcat prevăzut la art. 13,
furnizorul calculează cuantumul ajutorului pentru energie
termică astfel:
a) la nivelul ajutorului efectiv calculat potrivit prevederilor
art. 10, dacă valoarea acestuia este mai mică sau egală cu
cuantumul ajutorului maxim stabilit de primar, potrivit
prevederilor art. 11 alin. (2);
b) la nivelul ajutorului maxim calculat potrivit art. 11 alin. (2),
dacă valoarea ajutorului efectiv este mai mare decât cuantumul
ajutorului stabilit de primar.
Art. 15. — (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,
potrivit prevederilor art. 21 alin. (3) și (4) din lege, în care se
evidențiază ajutorul pentru energie termică calculat în condițiile
art. 14.
(2) Pe baza facturilor prevăzute la alin. (1), furnizorul de
energie termică întocmește borderoul centralizator cuprinzând
beneficiarii ajutorului pentru energie termică și cuantumul
acestuia pentru perioada de referință, potrivit modelului prevăzut
în anexa nr. 6.
Art. 16. — (1) Borderoul centralizator prevăzut la art. 15
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 termică. Unul dintre celelalte două exemplare
certificate rămâne la primar, iar celălalt se remite furnizorului.
SECȚIUNEA a 2-a
Ajutorul pentru gaze naturale

Art. 17. — În aplicarea prevederilor art. 17 alin. (3) și (4) din
lege, primarii au obligația de a transmite furnizorilor, asociațiilor
de proprietari/locatari și agențiilor teritoriale situația
centralizatoare privind beneficiarii, venitul net lunar pe membru
de familie și cuantumul ajutoarelor pentru gaze naturale stabilit
în condițiile art. 7 din lege, în scris și în format electronic.
Art. 18. — (1) Lunar, până la data de 3 a lunii, reprezentantul
furnizorului de gaze naturale împreună cu reprezentantul
asociației de proprietari/locatari, după caz, stabilesc consumul
general de gaze naturale, acesta fiind cel stabilit în baza
indexului contorului.
(2) Prin consumul general de gaze naturale prevăzut la
alin. (1) se înțelege 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. 7.
Art. 19. — (1) Pe baza datelor cuprinse în procesul-verbal
prevăzut la art. 18 alin. (3), asociația 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 lege, asociația
de proprietari/locatari transmite furnizorilor de gaze naturale
situația centralizatoare cuprinzând consumurile defalcate pentru
beneficiarii de ajutor pentru gaze naturale.
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(3) Situația centralizatoare cuprinzând consumurile defalcate
de asociația de proprietari/locatari pe beneficiarii ajutorului
pentru gaze naturale se întocmește potrivit modelului prevăzut
în anexa nr. 8.
(4) Pe baza consumului defalcat prevăzut la alin. (1),
furnizorul stabilește cuantumul ajutorului efectiv, după cum
urmează:
a) la nivelul cuantumului ajutorului stabilit prin dispoziție a
primarului, dacă valoarea consumului este mai mare sau egală
cu acest nivel;
b) la valoarea consumului, dacă acesta este mai mic decât
cuantumul ajutorului stabilit prin dispoziție a primarului.
(5) În situația 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 depăși cuantumul însumat al ajutorului
pentru gaze naturale stabilit prin dispoziția primarului pentru
aceeași perioadă.
Art. 20. — (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 lege, în care se evidențiază ajutorul pentru
gaze naturale calculat în condițiile art. 19 alin. (4) și (5).
(2) Pe baza facturilor prevăzute la alin. (1), furnizorul de gaze
naturale întocmește borderoul centralizator cuprinzând
beneficiarii ajutorului pentru gaze naturale și cuantumul efectiv
al acestuia, potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 9.
Art. 21. — (1) Borderoul centralizator prevăzut la art. 20
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. Unul dintre celelalte două exemplare
certificate rămâne la primar, iar celălalt se remite furnizorului.
SECȚIUNEA a 3-a
Ajutorul pentru energie electrică

Art. 22. — (1) Pentru acordarea ajutorului pentru energie
electrică primarii au obligația de a transmite furnizorilor și
agențiilor teritoriale situația centralizatoare privind beneficiarii,
venitul net lunar pe membru de familie și cuantumul ajutoarelor
pentru energie electrică stabilit în condițiile art. 7 alin. (1) și
alin. (3) lit. b) din lege.
(2) Lunar, până la data de 3 a lunii, reprezentantul
furnizorului de energie electrică împreună cu reprezentantul
asociației de proprietari/locatari, după caz, stabilesc consumul
general de energie electrică, acesta fiind cel stabilit în baza
indexului contorului.
(3) Prin consumul general de energie electrică prevăzut la
alin. (2) se înțelege consumul contorizat la data citirii pentru care
urmează să fie emisă factura.
(4) La stabilirea consumului general de energie electrică
prevăzut la alin. (2) se încheie un proces-verbal constatator, al
cărui model este prevăzut în anexa nr. 10.
(5) Pe baza datelor cuprinse în procesul-verbal prevăzut la
alin. (4), asociația de proprietari/locatari defalcă consumul
general de energie electrică pe consumatori individuali,
beneficiari de ajutor pentru energie electrică.
(6) În termenul prevăzut la art. 20 alin. (4) din lege, asociația
de proprietari/locatari transmite furnizorilor de energie electrică
situația centralizatoare cuprinzând consumurile defalcate pentru
beneficiarii de ajutor pentru energie electrică.
(7) Situația centralizatoare cuprinzând consumurile defalcate
de asociația de proprietari/locatari pe beneficiarii ajutorului
pentru energie electrică se întocmește potrivit modelului
prevăzut în anexa nr. 11.
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Art. 23. — (1) Pe baza consumului defalcat prevăzut la
art. 22 alin. (7), furnizorul stabilește cuantumul ajutorului efectiv,
după cum urmează:
a) la nivelul cuantumului ajutorului stabilit prin dispoziție a
primarului, dacă valoarea consumului este mai mare sau egală
cu acest nivel;
b) la valoarea consumului, dacă acesta este mai mic decât
cuantumul ajutorului stabilit prin dispoziție a primarului.
(2) În situația în care modalitatea de facturare practicată de
către furnizorul de energie electrică conduce la emiterea a mai
mult de 5 facturi pentru perioada sezonului rece, cuantumul
ajutorului efectiv stabilit potrivit prevederilor alin. (1), însumat pe
această perioadă, nu poate depăși cuantumul însumat al
ajutorului pentru energie electrică stabilit prin dispoziția
primarului pentru aceeași perioadă.
Art. 24. — (1) Furnizorii de energie electrică transmit
consumatorilor vulnerabili individuali, titulari de contracte
individuale, factura reprezentând consumul de energie electrică,
cu respectarea prevederilor art. 23 alin. (4) din lege, în care se
evidențiază ajutorul pentru energie electrică calculat în condițiile
art. 23.
(2) Pe baza facturilor prevăzute la alin. (1), furnizorul de
energie electrică întocmește borderoul centralizator cuprinzând
beneficiarii ajutorului pentru energie electrică și cuantumul
efectiv al acestuia, potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 12.
Art. 25. — (1) Borderoul centralizator prevăzut la art. 24
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 electrică. Unul dintre celelalte două exemplare
certificate rămâne la primar, iar celălalt se remite furnizorului.
SECȚIUNEA a 4-a
Ajutorul pentru combustibili solizi sau petrolieri

Art. 26. — (1) Acordarea ajutorului pentru combustibili solizi
sau petrolieri se realizează diferențiat, în raport cu venitul mediu
net lunar pe membru de familie, respectiv al persoanei singure,
în condițiile prevăzute la art. 7 alin. (1) și alin. (3) lit. c) din lege.
(2) Pe baza dispozițiilor prevăzute la art. 5 alin. (1), serviciul
public de asistență socială întocmește lunar situația
centralizatoare cuprinzând beneficiarii ajutorului pentru
încălzirea locuinței și cuantumul aferent, potrivit modelului
prevăzut în anexa nr. 13.
(3) Situația centralizatoare prevăzută la alin. (2) se transmite
agențiilor teritoriale lunar, până la data de 15 a fiecărei luni
pentru luna anterioară.
(4) Situația centralizatoare prevăzută la alin. (2) constituie
document de plată și se redactează în sistem electronic, fără
modificări manuale sau alte vicii de formă sau de fond.
(5) Plata se va efectua direct titularului de către primăria în a
cărei rază teritorială are locuința, din sumele transferate de la
bugetul de stat cu această destinație de agențiile teritoriale, în
baza situației centralizatoare prevăzute la alin. (2).
Art. 27. — 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. 7 alin. (1) din lege,
ajutorul pentru combustibili solizi sau petrolieri se acordă
separat pentru fiecare familie sau persoană singură din
gospodărie.

SECȚIUNEA a 5-a
Suplimentul pentru energie

Art. 28. — (1) Suplimentul pentru energie se acordă lunar
tuturor beneficiarilor ajutorului pentru încălzirea locuinței,
precum și familiilor sau persoanelor singure care nu au stabilit
dreptul la ajutorul pentru încălzire, dar care se încadrează în
limitele de venituri prevăzute la art. 7 alin. (2) din lege.
(2) Suplimentul pentru energie se acordă cumulat în funcție
de sursele de furnizare a energiei utilizate în locuință. În situația
în care singura sursă de energie utilizată este energia electrică,
cuantumul suplimentului este cel prevăzut la art. 25 alin. (5) din
lege.
(3) Suplimentul pentru energie se acordă pe bază de cerere
și declarație pe propria răspundere, al cărui model este cel
prevăzut la art. 2 alin. (5) și (6), și se poate solicita fie împreună
cu ajutorul pentru încălzire, fie separat, pe parcursul anului.
(4) Dreptul la suplimentul pentru energie se stabilește prin
dispoziția primarului în condițiile art. 26 alin. (2) din lege. În
situația în care suplimentul pentru energie se solicită odată cu
ajutorul pentru încălzire, dispoziția primarului va conține ambele
drepturi.
(5) Cuantumul suplimentului pentru energie se stabilește
cumulat pentru toate sursele de energie utilizate, potrivit
următorului exemplu:
Exemplu: o familie cu 5 membri și venituri de 199 lei/persoană
care utilizează pentru încălzire energie termică în sistem
centralizat, pentru iluminat și aparate electrocasnice utilizează
energie electrică și pentru prepararea hranei utilizează gazele
naturale
Această familie va beneficia de:
a) ajutor pentru încălzire cu energie termică calculat potrivit
prevederilor art. 10 și 11;
b) supliment pentru energie termică în cuantumul prevăzut la
art. 25 alin. (1) lit. c) și alin. (2) lit. a) din lege;
c) supliment pentru gaze naturale în cuantumul prevăzut la
art. 25 alin. (1) lit. b) și alin. (2) lit. a) din lege;
d) supliment pentru energie electrică în cuantumul prevăzut
la art. 25 alin. (1) lit. a) și alin. (2) lit. a) din lege.
Art. 29. — (1) Pentru acordarea suplimentului pentru energie,
serviciul public de asistență socială condus de primar sau, după
caz, persoana cu atribuții în domeniul asistenței sociale din
aparatul de specialitate al primarului întocmește lunar situațiile
centralizatoare cuprinzând beneficiarii acestui drept, pe surse
de energie, al căror model este prevăzut în anexele nr. 14—17.
(2) Situația centralizatoare se aprobă de către primar și se
transmite agenției teritoriale, iar în cazul suplimentului prevăzut
la art. 25 alin. (1) lit. a)—c) și alin. (5) din lege, și furnizorilor.
Art. 30. — (1) Factura reprezentând contravaloarea
consumului de energie termică, gaze naturale sau energie
electrică emisă atât în perioada sezonului rece, cât și în celelalte
luni ale anului va conține și suma reprezentând suplimentul
pentru energie, care se scade din aceasta.
(2) Pentru plata suplimentului de energie furnizorii de energie
termică în sistem centralizat, gaze naturale și energie electrică
întocmesc borderouri de plată cu beneficiarii suplimentului, al
căror model este prevăzut în anexele nr. 18—20.
(3) Suplimentul pentru energie se acordă în cuantumul
prevăzut la art. 25 din lege, pe tot parcursul anului, și se plătește
astfel:
a) direct furnizorului, în cazul suplimentului prevăzut la art. 25
alin. (1) lit. a)—c);
b) direct titularului, în cazul suplimentului prevăzut la art. 25
alin. (1) lit. d), de către primăria de domiciliu, din sumele
transferate de la bugetul de stat cu această destinație de
agențiile teritoriale, în baza borderoului de plată cu beneficiarii
suplimentului, al cărui model este prevăzut în anexa nr. 17.
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CAPITOLUL III
Dispoziții tranzitorii și finale
Art. 31. — (1) Agențiile teritoriale, pe baza borderourilor
prevăzute la art. 15 alin. (2), art. 20 alin. (2), art. 24 alin. (2) și
art. 30 alin. (2), solicită Agenției Naționale pentru Plăți și
Inspecție Socială creditele bugetare corespunzătoare
ajutoarelor pentru încălzire și suplimentului pentru energie
suportate din bugetul de stat. Borderourile se transmit atât în
format letric, cât și în format electronic.
(2) Lunar, pe baza solicitărilor de credite bugetare transmise
de agențiile teritoriale, Agenția Națională pentru Plăți și Inspecție
Socială transmite Ministerului Muncii și Protecției Sociale
necesarul de credite bugetare centralizat la nivelul întregii țări.
(3) Ministerul Muncii și Protecției Sociale transmite lunar
Ministerului Finanțelor documentația pentru deschiderea de
credite bugetare.
(4) În baza creditelor bugetare deschise, agențiile teritoriale
virează sumele alocate cu titlu de ajutoare pentru încălzirea
locuinței, în condițiile art. 31 din lege.
Art. 32. — În aplicarea prevederilor art. 34 din lege, primarii
transmit, la începutul sezonului rece, în luna decembrie a
fiecărui an și la sfârșitul acestuia, respectiv în luna aprilie a
fiecărui an, precum și la solicitarea agențiilor teritoriale, rapoarte
statistice privind acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinței
potrivit modelelor prevăzute în anexele nr. 21 și 22. În cazul
suplimentului pentru energie, rapoartele statistice se transmit
trimestrial și se întocmesc potrivit modeleului prevăzut în
anexele nr. 23 și 24.
Art. 33. — Pe baza rapoartelor statistice prevăzute la art. 32,
agențiile teritoriale întocmesc un raport statistic la nivelul
județului, respectiv al municipiului București, pe care îl transmit
Agenției Naționale pentru Plăți și Inspecție Socială. Raportul
statistic centralizat la nivelul întregii țări se transmite Ministerului

Muncii și Protecției Sociale, lunar până la data de 15 a lunii
următoare celei în care s-a transmis raportul prevăzut la art. 32.
Art. 34. — În aplicarea prezentelor norme metodologice,
Ministerul Muncii și Protecției Sociale poate emite precizări sau
instrucțiuni aprobate prin ordin al ministrului muncii și protecției
sociale care se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
Art. 35. — (1) Pentru asigurarea aplicării prevederilor
Ordinului ministrului economiei și finanțelor și al ministrului
muncii, familiei și egalității de șanse nr. 1.849/401/2008 privind
monitorizarea plății unor drepturi de natură socială, cu
modificările și completările ulterioare, furnizorii de energie
termică și gaze naturale transmit lunar agenției teritoriale, odată
cu borderourile prevăzute la art. 15 alin. (2), art. 20 alin. (2),
art. 24 alin. (2) și art. 30 alin. (2), situația cu titularii de ajutor
pentru încălzirea locuinței, în evidență, și pentru care se solicită
decontarea sumelor.
(2) Situația prevăzută la alin. (1) se întocmește potrivit
modelului prevăzut în anexa nr. 25 și se transmite în formatul
electronic agreat cu agențiile teritoriale.
Art. 36. — În aplicarea prevederilor art. 33 alin. (7) din lege,
ancheta socială se efectuează potrivit modelului prevăzut în
anexa nr. 2 din Normele metodologice de aplicare a prevederilor
Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, aprobate prin
Hotărârea Guvernului nr. 50/2011, cu modificările și completările
ulterioare.
Art. 37. — În aplicarea art. 33 alin. (3) și (4) din lege,
recuperarea sumelor plătite necuvenit cu titlu de ajutor pentru
încălzire și/sau supliment pentru energie se face prin decizie a
directorului executiv al agenției teritoriale pentru plăți și inspecție
socială, având la bază dispoziția primarului, în care se indică
suma datorată și motivul constituirii debitului.
Art. 38. — Anexele nr. 1—25 fac parte integrantă din
prezentele norme metodologice.
ANEXA Nr. 1
la normele metodologice

ROMÂNIA
Județul/Municipiul București ..
(codul, denumirea)

Primarul comunei/orașului/municipiului/sectorului municipiului București 
(codul, denumirea)

SITUAȚIA

privind beneficiarii și cuantumul ajutoarelor pentru energie termică
luna ../anul .
Nr.
crt.

Titular

CNP

Adresa

Nr. membri
în familie

Cod furnizor/
client

Venit lunar/
membru de familie

Primar,

N O T Ă:

Se transmite în scris și în format electronic.

Valoare
Număr
maximă ajutor dispoziție primar

Nivel
compensare
(%)

Cuantum
maxim ajutor
(lei)
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ANEXA Nr. 2
la normele metodologice

ROMÂNIA
Județul/Municipiul București ..
(codul, denumirea)

Primarul comunei/orașului/municipiului/sectorului municipiului București 
(codul, denumirea)

SITUAȚIA

privind beneficiarii și cuantumul ajutoarelor pentru gaze naturale
luna ./anul 
Nr.
crt.

Titular

CNP

Cod furnizor/
client

Adresa

CLC

Nr. membri
în familie

Venit lunar/
membru de familie

Număr
dispoziție primar

Nivel
compensare
(%)

Cuantum
maxim ajutor
(lei)

T O TA L

Primar,

N O T Ă:

Se transmite în scris și în format electronic.
ANEXA Nr. 3
la normele metodologice

ROMÂNIA
Județul/Municipiul București 
(codul, denumirea)

Primarul comunei/orașului/municipiului/sectorului municipiului București 
(codul, denumirea)

SITUAȚIA

privind beneficiarii și cuantumul ajutoarelor pentru energie electrică
luna /an .
Nr.
crt.

Titular

CNP

Cod furnizor/
client

Adresa

CLC

Nr. membri
în familie

Venit lunar/
Număr
membru de familie dispoziție primar

Nivel
compensare
(%)

T O TA L

Primar,

N O T Ă:

Se transmite în scris și în format electronic.

Cuantum
maxim ajutor
(lei)
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ANEXA Nr. 4
la normele metodologice

P R O C E S - V E R B A L C O N S TATAT O R

încheiat astăzi, data .
Între
1. Furnizorul de energie termică furnizată în sistem centralizat .,
reprezentat prin doamna/domnul .... , în calitate de .
și
2. Asociația de proprietari/locatari ., reprezentată prin doamna/domnul .,
în calitate de .., am procedat la determinarea consumului general de energie termică aferent lunii ,
înregistrat de aparatul de măsură instalat la nivelul branșamentului imobilului din localitatea ......, str. .......
nr. ., în cantitate de . .
Reprezentant furnizor,

Reprezentant
asociație proprietari/Locatari

L.S.

L.S.

Luat la cunoștință1:
Manager energetic
Numele, prenumele: ..
Semnătura .
Data: .
1

Valabil numai în situația în care există manager energetic pentru localitate, atestat conform Legii nr. 121/2014.

ANEXA Nr. 5
la normele metodologice

SITUAȚIA

cuprinzând consumurile defalcate de asociația de proprietari/locatari pe beneficiarii ajutorului pentru energie termică
Perioada de consum .
Denumirea titularului de contract 
Adresa titularului de contract .............
Codul titularului de contract ...................
Nr.
crt.

Nr.
apt.

Nr.
camere

Beneficiar ajutor

CNP

Număr
dispoziție primar

Valoare ajutor maxim stabilit prin
dispoziție a primarului

Consum defalcat
pe apartamente (Gcal)

0

1

2

3

4

5

6

7

.
.
.
.
TOTAL:

Valorile din coloana 7 reprezintă consumul de energie termică pentru încălzire alocat prin defalcarea consumului general
stabilit în baza procesului-verbal pe beneficiarii ajutorului pentru încălzirea locuinței.
Reprezentant titular de contract,
Numele și prenumele .
Data și semnătura .
Ștampila (după caz) ..

Preluat de furnizor,
Numele și prenumele ..
Funcția 
Data și semnătura 

N O T Ă:

Se întocmește în 2 exemplare, din care unul se predă furnizorului sub semnătură de primire.

1

0

3

Beneficiar
ajutor

4

CNP

5

Buget de stat

T O T A L:

6

Buget local

Compensare
(%)

7

8

Consum
Prețul
repartizat
energiei termice
de asociația
facturate
de proprietari/
populației
locatari
9 = (5 + 6) x 7 x 8

Valoare
ajutor efectiv

10

Valoare
ajutor maxim
stabilit prin
dispoziția
primarului

Suma de plată
pentru
beneficiarul
ajutorului
pentru încălzire
11 = min. (9, 10) 12 = (7 x 8) – 11

Cuantum
ajutor încălzire

Semnătură și ștampilă furnizor,


Valoarea efectivă a ajutorului pentru încălzirea locuinței nu poate depăși valoarea maximă stabilită prin dispoziție a primarului în condițiile Legii nr. 226/2021.

2

Nr. dispoziție
primar

Situația se întocmește în 3 exemplare, în original, din care unul se transmite agenției pentru plăți și inspecție socială județene, respectiv a municipiului București,
unul rămâne la primar și celălalt se remite furnizorului.

.

N O T Ă:

Nr. apt.

.

Anexă la Factura nr. ../

CERTIFICARE
PRIMAR

Denumirea titularului de contract ....................., adresa titularului de contract ............................, codul titularului de contract 

Denumirea furnizorului ......................
Adresa furnizorului ...............................

Nr.
crt.

.

B O R D E R O U C E N T R A L I Z AT O R

cuprinzând beneficiarii ajutorului pentru energie termică
și cuantumul acestuia pentru perioada .

la normele metodologice

ANEXA Nr. 6
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ANEXA Nr. 7
la normele metodologice

PROCES-VERBAL

încheiat astăzi, data .
Între
1. Furnizorul de gaze naturale ., reprezentat(ă) prin doamna/domnul .. ,
și
2. Asociația de proprietari/locatari ., reprezentată prin doamna/domnul .,
am procedat la determinarea consumului general de gaze naturale aferent lunii ., pe baza citirii contorului.
INDEX citit:
DATA citirii:
Reprezentant furnizor,

Reprezentant asociație proprietari/locatari

L.S.

L.S.

Luat la cunonștință1:
Manager energetic
Numele, prenumele: .
Semnătura 
Data: .
1

Valabil numai în situația în care există manager energetic pentru localitate, atestat conform Legii nr. 121/2014.

ANEXA Nr. 8
la normele metodologice

S I T U A Ț I A C E N T R A L I Z A T O A R E1

cuprinzând consumurile defalcate de asociația de proprietari/locatari pe beneficiarii ajutorului pentru gaze naturale
Perioada de consum .
Denumire titular de contract (client) 
Adresă titular de contract (client) ...................
Cod titular de contract (client) ...
POD ..
Nr.
crt.

Beneficiarul ajutorului
de încălzire

CNP

Numărul
dispoziției primarului

Cuantumul
ajutorului stabilit
prin dispoziție a primarului

Consum defalcat
pe apartamente

0

1

2

3

4

5

.
.
.
.
T O T A L:

Valorile din coloana 5 reprezintă consumul de gaze naturale pentru încălzire alocat prin defalcarea consumului general
de asociația de proprietari/locatari pe beneficiarii ajutorului pentru încălzirea locuinței.
Reprezentant titular de contract (client),
Numele și prenumele 
Data și semnătura ..
Ștampila (după caz) 
1

Preluat de furnizor,
Numele și prenumele 
Funcția .
Data și semnătura 

Se întocmește în 2 exemplare, din care unul se predă furnizorului sub semnătură de primire.
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ANEXA Nr. 9
la normele metodologice

B O R D E R O U1

cuprinzând beneficiarii ajutorului pentru încălzirea locuinței cu gaze naturale
și cuantumul efectiv al acestuia

CERTIFICARE
PRIMAR

Perioada de consum ..
Denumire furnizor 
Adresă furnizor 
Anexă la Factura nr. ../.
Denumire titular de contract (client) ...................., adresă titular de contract (client) ..................,
cod titular de contract (client) ..

Nr.
crt.

Beneficiarul
ajutorului2

0

1

CNP

Nr. dispoziției
primarului

Consum
repartizat
de asociația
de proprietari/
locatari

Prețul
de furnizare
a gazelor naturale
(lei/MWh sau
lei/kWh)

2

3

4

5

Cuantumul maxim
al ajutorului stabilit
Valoare consum
prin dispoziția
primarului
6=4x5

Cuantumul efectiv
al ajutorului

83 = 7 – 6

7

.
.
.
T O T A L:
N O T Ă:

Valoarea efectivă a ajutorului pentru încălzirea locuinței nu poate depăși cuantumul ajutorului stabilit prin dispoziție a
primarului în condițiile Legii nr. 226/2021.
Semnătură și ștampilă furnizor,

1 Se întocmește în 3 exemplare, în original, din care unul se transmite agenției pentru prestații sociale județene, respectiv a municipiului București, unul
rămâne la primar și celălalt se remite furnizorului.
2 Include și beneficiarii titulari individuali de contract de furnizare.
3 Numai în situația în care contravaloarea consumului este mai mică decât cuantumul ajutorului stabilit prin dispoziția primarului.

ANEXA Nr. 10
la normele metodologice

PROCES-VERBAL

încheiat astăzi, data .
Între
1. Furnizorul de energie electrică ......, reprezentat(ă) prin doamna/domnul ..,
și
2. Asociația de proprietari/locatari , reprezentată prin doamna/domnul .,
am procedat la determinarea consumului general de energie electrică aferent lunii ..., pe baza citirii contorului.
INDEX citit:
DATA citirii:
Reprezentant furnizor,

Reprezentant asociație de proprietari/ locatari

L.S.

L.S.

Luat la cunoștință1:
Manager energetic
Numele, prenumele: 
Semnătura ..
Data: 
1 Valabil

numai în situația în care există manager energetic pentru localitate, atestat conform Legii nr. 121/2014, cu modificările și completările ulterioare.
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ANEXA Nr. 11
la normele metodologice

S I T U A Ț I A C E N T R A L I Z A T O A R E1

cuprinzând consumurile defalcate de asociația de proprietari/locatari
pe beneficiarii ajutorului de încălzire cu energie electrică
Perioada de consum 
Denumire titular de contract (client) 
Adresă titular de contract (client) 
Cod titular de contract (client) .
POD .
Nr. crt.

Beneficiar ajutor
de încălzire

CNP

Număr dispoziție primar

Cuantum ajutor
stabilit prin dispoziție
a primarului

Consum defalcat
pe apartamente

0

1

2

3

4

5

.
.
.
.
T O T A L:

Valorile din coloana 5 reprezintă consumul de energie electrică pentru încălzire alocat prin defalcarea consumului general
de asociația de proprietari/locatari pe beneficiarii ajutorului pentru încălzirea locuinței.
Reprezentant titular de contract (client),
Numele și prenumele ..
Data și semnătura 
Ștampila (după caz) 
1

Preluat de furnizor,
Numele și prenumele ..
Funcția 
Data și semnătura 

Se întocmește în 2 exemplare, din care unul se predă furnizorului sub semnătură de primire.
ANEXA Nr. 12
la normele metodologice

B O R D E R O U1

cuprinzând beneficiarii ajutorului pentru încălzirea locuinței cu energie electrică
și cuantumul efectiv al acestuia

CERTIFICARE
PRIMAR

Perioada de consum 
Denumire furnizor .......
Adresă furnizor .............................
Denumire titular de contract (client) ....., adresă titular de contract (client) .....,
cod titular de contract (client) 

Nr.
crt.

Beneficiar
ajutor2

CNP

Nr. dispoziție
primar

0

1

2

3

Consum efectiv
Prețul de furnizare
înregistrat de
a energiei electrice
consumatorul
(lei/MWh sau
vulnerabil
lei/kWh)
individual
4

5

Valoare
consum

6=4x5

Cuantum
Cuantumul efectiv
ajutor stabilit
al ajutorului pentru
prin dispoziție
încălzire
a primarului
7

8=7-6

Suma de plată
pentru
beneficiarul
ajutorului
pentru
încălzire
9=6-8

.
.
.
TOTAL:
N O T Ă:

Valoarea efectivă a ajutorului pentru încălzirea locuinței nu poate depăși cuantumul ajutorului stabilit prin dispoziție a
primarului în condițiile Legii nr. 226/2021.
Semnătura și ștampila furnizorului,

1 Situația se întocmește în 3 exemplare, în original, din care unul se transmite agenției pentru plăți și inspecție socială județene, respectiv a municipiului
București, unul rămâne la primar și celălalt se remite furnizorului.
2 Se includ și beneficiarii titulari individuali de contract de furnizare.
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ANEXA Nr. 13
la normele metodologice

ROMÂNIA
Județul/Municipiul București .
(codul, denumirea)

Primarul comunei/orașului/municipiului/sectorului municipiului București 
(codul, denumirea)

SITUAȚIA

privind beneficiarii și cuantumul ajutoarelor pentru combustibili solizi sau lichizi
luna /anul 
Nr.
crt.

Titularul

CNP

Adresa

Numărul dispoziției
primarului

Nr. membri
în familie

Venit lunar/
Nivel compensare
membru de familie
(%)

Cuantum ajutor
(lei)

T O TA L

Primar,
...........................................
N O T Ă:

Se transmite în scris și în format electronic.

ANEXA Nr. 14
la normele metodologice

ROMÂNIA
Județul/Municipiul București .
(codul, denumirea)

Primarul comunei/orașului/municipiului/sectorului municipiului București 
(codul, denumirea)

SITUAȚIA

privind beneficiarii și cuantumul suplimentului pentru energie termică
luna ./anul .
Nr.
crt.

Titularul

CNP

Adresa

Cod furnizor/client

Primar,
.
N O T Ă:

Se transmite în scris și în format electronic.

Venit lunar/
membru de familie

Valoare maximă
supliment

Număr dispoziție
primar
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ANEXA Nr. 15
la normele metodologice

ROMÂNIA
Județul/Municipiul București .
(codul, denumirea)

Primarul comunei/orașului/municipiului/sectorului municipiului București 
(codul, denumirea)

SITUAȚIA

privind beneficiarii și cuantumul suplimentului pentru gaze naturale
luna ./anul 
Nr.
crt.

Titularul

CNP

Adresa

Cod
furnizor/client

CLC

Nr. membri
în familie

Venit lunar/
membru
de familie

Număr
dispoziție
primar

Cuantum maxim
ajutor
(lei)

T O TA L

Primar,
..
N O T Ă:

Se transmite în scris și în format electronic.
ANEXA Nr. 16
la normele metodologice

ROMÂNIA
Județul/Municipiul București .
(codul, denumirea)

Primarul comunei/orașului/municipiului/sectorului municipiului București 
(codul, denumirea)

S I T U A Ț I A*

privind beneficiarii și cuantumul suplimentului pentru energie electrică
luna ..................../anul ....................
Nr.
crt.

Titular

CNP

Adresa

Cod
furnizor/client

POD

Nr. membri
în familie

Venit lunar/
membru
de familie

Număr
dispoziție primar

T O TA L
* Situația include și familiile/persoanele singure care utilizează în locuință numai energie electrică.

Primar,
.
N O T Ă:

Se transmite în scris și în format electronic.

Cuantum maxim
ajutor
(lei)

20

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 968/11.X.2021
ANEXA Nr. 17
la normele metodologice

ROMÂNIA
Județul/Municipiul București .
(codul, denumirea)

Primarul comunei/orașului/municipiului/sectorului municipiului București 
(codul, denumirea)

SITUAȚIA

privind beneficiarii și cuantumul suplimentului pentru combustibili solizi sau lichizi
luna ..................../anul ....................
Nr.
crt.

Titularul

CNP

Adresa

Număr dispoziție
primar

Nr. membri în
familie

Venit lunar/
membru
de familie

Cuantum ajutor
(lei)

T O TA L

Primar,
.
N O T Ă:

Se transmite în scris și în format electronic.

ANEXA Nr. 18
la normele metodologice

B O R D E R O U C E N T R A L I Z A T O R1

CERTIFICARE
PRIMAR

cuprinzând beneficiarii suplimentului pentru energie termică și cuantumul acestuia
pentru perioada ................................................
Denumire furnizor ..........................................
Adresă furnizor ..............................................

Anexă la Factura nr. ......../..................
Denumire titular de contract ................................................., adresă titular de contract ............................................................,
cod titular de contract ..........................
Nr.
crt.

Titular

CNP

Nr. dispoziție primar

Valoare supliment stabilit
prin dispoziția primarului

Valoare totală
factură

Cuantum
ajutor încălzire

Valoare efectivă
supliment

0

1

2

3

4

5

6

72

.
.
.
T O TA L

Semnătură și ștampilă furnizor,

1 Situația se întocmește în 3 exemplare, în original, din care unul se transmite agenției pentru plăți și inspecție socială județene, respectiv a municipiului
București, unul rămâne la primar și celălalt se remite furnizorului.
2 Potrivit art. 25 alin. (2) lit. a), suplimentul pentru energie se acordă lunar, pe tot parcursul anului, și se plătește furnizorului, dar nu mai mult decât
consumul facturat.
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ANEXA Nr. 19
la normele metodologice

B O R D E R O U1

cuprinzând beneficiarii ajutorului pentru încălzirea locuinței cu gaze naturale și cuantumul efectiv al acestuia
Perioada de consum ................................................
Denumire furnizor ..........................................
Adresă furnizor ..............................................
Anexă la Factura nr. ......../..................
Denumire titular de contract (client) ................................, adresă titular de contract (client) .....................................................,
cod titular de contract (client) ..........................
Nr.
Beneficiar ajutor2
crt.
0

1

CNP

Nr. dispoziție
primar

Consum repartizat
de asociația de
proprietari/locatari

Prețul de furnizare
a gazelor naturale
(lei/MWh sau
lei/kWh)

Valoare consum

2

3

4

5

6=4x5

Cuantum maxim
ajutor stabilit prin Cuantum efectiv
dispoziția
al ajutorului
primarului
83 = 7 – 6

7

.
.
.
T O T A L:
N O T Ă:

Valoarea efectivă a ajutorului pentru încălzirea locuinței nu poate depăși cuantumul ajutorului stabilit prin dispoziție a
primarului în condițiile Legii nr. 226/2021.
Semnătură și ștampilă furnizor,

1 Se întocmește în 3 exemplare, în original, din care unul se transmite agenției pentru prestații sociale județene, respectiv a municipiului București,
unul rămâne la primar și celălalt se remite furnizorului.
2 Include și beneficiarii titulari individuali de contract de furnizare.
3 Numai în situația în care contravaloarea consumului este mai mică decât cuantumul ajutorului stabilit prin dispoziția primarului.

ANEXA Nr. 20
la normele metodologice

B O R D E R O U1

cuprinzând beneficiarii suplimentului pentru energie electrică
Perioada de consum ................................................
Denumire furnizor ..........................................
Adresă furnizor ..............................................
Anexă la Factura nr. ......../..................
Denumire titular de contract (client) ................................, adresă titular de contract (client) ....................................................,
cod titular de contract (client) ..........................
Nr.
crt.

Titular2

CNP

Nr. dispoziție primar

Valoare supliment
stabilit prin dispoziția
primarului

Valoare totală
factură

Cuantum
ajutor încălzire

Valoare efectivă
supliment

0

1

2

3

4

5

6

73

.
.
.
T O T A L:

Semnătură și ștampilă furnizor,

1 Se întocmește în 3 exemplare, în original, din care unul se transmite agenției pentru plăți prestații sociale județene, respectiv a municipiului București,
unul rămâne la primar și celălalt se remite furnizorului.
2 Include și beneficiarii titulari individuali de contract de furnizare.
3 Potrivit art. 25 alin. (2) lit. a), suplimentul pentru energie se acordă lunar, pe tot parcursul anului, și se plătește furnizorului, dar nu mai mult decât
consumul facturat.
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ANEXA Nr. 21*)
la normele metodologice

NUMĂR BENEFICIARI AJUTOARE PENTRU ÎNCĂLZIREA LOCUINȚEI
N O T Ă:

Se va completa pentru fiecare sistem de încălzire în parte.
FAMILII
Venit net mediu lunar
pe membru de familie
(lei)

Număr
luni

5 luni
4 luni
0 - 200
3 luni
2 luni
1 luna
5 luni
4 luni
200,1 - 320
3 luni
2 luni
1 luna
5 luni
4 luni
320,1 - 440
3 luni
2 luni
1 luna
5 luni
4 luni
440,1 - 560
3 luni
2 luni
1 luna
5 luni
4 luni
560,1 - 680
3 luni
2 luni
1 luna
5 luni
4 luni
680,1 - 920
3 luni
2 luni
1 luna
5 luni
4 luni
920,1 - 1040
3 luni
2 luni
1 lună
5 luni
4 luni
1040,1 - 1160
3 luni
2 luni
1 lună
5 luni
4 luni
1160,1 - 1280
3 luni
2 luni
1 lună
5 luni
4 luni
1280,1 - 1386
3 luni
2 luni
1 lună
5 luni
4 luni
1280,1 - 2053
3 luni
2 luni
1 lună
5 luni
4 luni
TOTAL
3 luni
2 luni
1 lună
TOTAL GENERAL

31 oct.
Număr total de cereri
depuse
Număr total ajutoare
aprobate

*) Anexa nr. 21 este reprodusă în facsimil.

Procent
compensare

100%

90%

80%

70%

60%

50%

40%

30%

20%

10%

Familii cu
Total
familii

2
membri

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

3
4
membri membri
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

5
membri

>5
membri

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

10%

0
0
0
0
0
0

30 nov.

0
0
0
0
0
0

La data de
31 dec.
31 ian.

0
0
0
0
0
0

28 febr.

0
0
0
0
0
0

31 mar.

0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0

PERSOANE
SINGURE
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0























7RWDOGLQ
FDUH

SHUVRDQH
VLQJXUH

'HFHPEULH

IDPLOLL

*) Anexa nr. 22 este reprodusă în facsimil.

727$/























QRLHPEULH
GHFHPEULH
LDQXDULH
IHEUXDULH
PDUWLH
QRLHPEULH
GHFHPEULH
LDQXDULH
IHEUXDULH
PDUWLH
QRLHPEULH
GHFHPEULH
LDQXDULH
IHEUXDULH
PDUWLH
QRLHPEULH
GHFHPEULH
LDQXDULH
IHEUXDULH
PDUWLH
QRLHPEULH
GHFHPEULH
LDQXDULH
IHEUXDULH
PDUWLH
QRLHPEULH
GHFHPEULH
LDQXDULH
IHEUXDULH
PDUWLH
QRLHPEULH
GHFHPEULH
LDQXDULH
IHEUXDULH
PDUWLH
QRLHPEULH
GHFHPEULH
LDQXDULH
IHEUXDULH
PDUWLH
QRLHPEULH
GHFHPEULH
LDQXDULH
IHEUXDULH
PDUWLH
QRLHPEULH
GHFHPEULH
LDQXDULH
IHEUXDULH
PDUWLH
QRLHPEULH
GHFHPEULH
LDQXDULH
IHEUXDULH
PDUWLH
QRLHPEULH
GHFHPEULH
LDQXDULH
IHEUXDULH
PDUWLH

9HQLWQHWPHGLX
3OăĠLSHQWUX 3URFHQW
OXQDUSHPHPEUX
OXQD
FRPSHQVDUH
GHIDPLOLH OHL
IDPLOLL

SHUVRDQH
VLQJXUH

,DQXDULH

IDPLOLL

SHUVRDQH
VLQJXUH

)HEUXDULH

IDPLOLL

SHUVRDQH
VLQJXUH

0DUWLH

IDPLOLL

SHUVRDQH
VLQJXUH

$SULOLH

3OăĠLvQOXQD

IDPLOLL

SHUVRDQH
VLQJXUH

0DL

PLĂȚI AJUTOARE PENTRU ÎNCĂLZIREA LOCUINȚEI

Se va completa pentru fiecare sistem de încălzire în parte.

N O T Ă:

IDPLOLL

SHUVRDQH
VLQJXUH

,XQLH

IDPLOLL

,XOLH
SHUVRDQH
VLQJXUH
IDPLOLL

SHUVRDQH
VLQJXUH

$XJXVW

ANEXA Nr. 22*)
la normele metodologice
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,DQXDULH

IDPLOLL
SHUVRDQH
VLQJXUH
IDPLOLL
SHUVRDQH
VLQJXUH
IDPLOLL
SHUVRDQH
VLQJXUH
IDPLOLL
SHUVRDQH
VLQJXUH
IDPLOLL
SHUVRDQH
VLQJXUH
IDPLOLL
SHUVRDQH
VLQJXUH
IDPLOLL
SHUVRDQH
VLQJXUH
IDPLOLL
SHUVRDQH
VLQJXUH
IDPLOLL
SHUVRDQH
VLQJXUH
IDPLOLL
SHUVRDQH
VLQJXUH
IDPLOLL
SHUVRDQH
VLQJXUH
IDPLOLL
SHUVRDQH
VLQJXUH
IDPLOLL
SHUVRDQH
VLQJXUH

*) Anexa nr. 23 este reprodusă în facsimil.

'HFHPEULH

1RLHPEULH

2FWRPEULH

6HSWHPEULH

$XJXVW

,XOLH

,XQLH

0DL

$SULOLH

0DUWLH

)HEUXDULH

1XPăUEHQHILFLDUL

9HQLWQHWPHGLXOXQDUSHPHPEUXGHIDPLOLH OHL

3HULRDGDGLQDQ



 
















NUMĂR BENEFICIARI SUPLIMENT PENTRU ENERGIE










727$/

ANEXA Nr. 23*)
la normele metodologice
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familii

persoDne singure

familii

persoDne singure

familii

persoDne singure

familii

persoDne singure

familii

persoDne singure

familii

persoDne singure

familii

persoDne singure

familii

persoDne singure

familii

persoDne singure

familii

persoDne singure

familii

persoDne singure

familii

persoDne singure

familii

persoDne singure

*) Anexa nr. 24 este reprodusă în facsimil.

Decembrie

Noiembrie

Octombrie

Septembrie

August

Iulie

Iunie

Mai

Aprilie

Martie

Februarie

Ianuarie

Sume acordate (lei)

Venit net mediu lunar pe membru de familie (lei)

Perioada din an

0 - 200

200,1 - 320 320,1 - 440 440,1 - 560 560,1 - 680 680,1 - 920 920,1 - 1040

SUME PLĂTITE SUPLIMENT PENTRU ENERGIE

1040,1 1160

1160,1 1280

1280,1 1386

1280,1 2053

TOTAL

ANEXA Nr. 24*)
la normele metodologice
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ANEXA Nr. 25
la normele metodologice

Denumirea furnizorului .......................
Adresa furnizorului .............................
S I T U A Ț I E1

cu titularii de ajutor pentru încălzirea locuinței/supliment pentru energie,
în evidență, și pentru care se solicită decontarea sumelor în luna .......................
Nr.
crt.

Numele și prenumele

CNP

Plăți efectuate în luna raportată*)
(lei)

*) Reprezintă suma totală cu titlu de ajutor pentru încălzirea locuinței/supliment pentru energie aferentă titularului nominalizat, care se solicită agenției
pentru plăți și inspecție socială județene, respectiv a municipiului București în vederea decontării în luna respectivă indiferent dacă aceasta reprezintă drepturi
curente, restante ori alte sume rezultate din modificarea dreptului familiei sau persoanei singure, conform dispoziției primarului sau facturilor emise de furnizori.
N O T Ă:

Situația se transmite în format electronic într-un limbaj informatic agreat cu agențiile pentru plăți și inspecție socială
județene, respectiv a municipiului București.

1

Se completează pentru fiecare sistem de încălzire în parte, precum și pentru fiecare tip de supliment pentru energie acordat.
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ANEXA Nr. 2*)
(Anexa nr. 1 din Normele metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 416/2001
privind venitul minim garantat, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 50/2011)
 

   
PENTRU
     

UNITATEA
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SSuplimentului pentru energie



*) Anexa nr. 2 este reprodusă în facsimil.

$



28

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 968/11.X.2021

 

  

  

 
2
5



  

5  

UE

"  

úLDQXPH ĠDUD «««««««««««««««««««««««

 34-

./ 

 

 $ %&  ' *

- ! 


 

3HQWUXFHWăĠHQLLURPkQL
CN&HUWLILFDWGHQD܈WHUH
BIEXOHWLQGHLGHQWLWDWH
CIFDUWHGHLGHQWLWDWH
CIPFDUWHGHLGHQWLWDWHSURYL]RULH
PSDúDSRUW

(z z) (l l) (a a
3HQWUXFHWăĠHQLLVWUăLQLVDXDSDWUL]L 3HQWUXFHWăĠHQLL8(6((VDX&RQIHG
PSTSHUPLVGHúHGHUHWHPSRUDUă CINFHUWLILFDWvQUHJLVWUDUH
DIGRFXPHQWGHLGHQWLWDWH
CRFDUWHGHUH]LGHQĠă
PSTLSHUPLVGHúHGHUHSHWHUPHQOXQJ

a a)

      
 




+

-

" 

 

  
6 
#

! 

  $ 


FăVăWRULW ă

QHFăVăWRULW ă

XQLXQHFRQVHQVXDOă

YăGXY ă

GLYRUĠDW ă

GHVSăUĠLW ă vQIDSW

       





ÌQSHULRDGDDQLORU«««««««««««««

ğDUD««««««««««««««««««

ÌQSHULRDGDDQLORU«««««««««««««

ğDUD««««««««««««««««««



 0

I
IăUăVWXGLL



   

JHQHUDOH

PHGLL

VDODULDW

SHQVLRQDU

úRPHU

VWXGHQW

LQGHSHQGHQW

OXFUăWRUDJULFRO

OXFUăWRURFD]LRQDO

HOHY

VXSHULRDUH

$OWHOH«««««««««««««««««««««««««««««««
         





ÌQSHULRDGDDQLORU«««««««««««««

ğDUD««««««««««««««««««

ÌQSHULRDGDDQLORU«««««««««««««

ğDUD««««««««««««««««««

      

1 !   

  



 VHYRUDWD܈DDFWHGRYHGLWRDUH

Nu

!    !    

  

       VHYRUDWDúDDFWHGRYHGLWRDUH

Nu
Da,GLQDOWHĠăUL

A
AMXWRUSRFLDO

Da,GLQ5RPkQLD

AORFD܊LDSHQWUXSXV܊LQHUHDFDPLOLHL
A

    

A
AMXWRUXOSHQWUXÎQFăO]LUHDLRFXLQ܊HL SHQWUXVH]RQXOUHFHDQWHULRU

  



   

Supliment pentru energie

     

   

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 968/11.X.2021

  


                       
  ) :
a)            

29

30

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 968/11.X.2021

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 968/11.X.2021

)            :

31

32

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 968/11.X.2021



MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 968/11.X.2021

 

                  :

)DPLOLDSHUVRDQDVLQJXUĆvQGUHSWĆĦLWĆORFXLHüWH
 

    

0RGHOORFXLQĦĆ

     

5HJLPXOMXULGLFDOORFXLQĦHL

    
     
#     
    

 
&


 

'


('


    
      
$  %      




     
Altele ............................................
   

 

!" 
Altele ............................................

7LSXOORFXLQĦHL
&

 (%   u (% %  e $ (% , 
%  "%' "%' " ' * % ,' , ," ,  (, ( 
 %"%  $%%1  "  % %" %% " / (0 " 



 (%   u *  .%  
% %" %% " / (0 " 

, ," ,  (, ( 

  % "%  (*(  

'DFĆDUHvQFKHLDWĆSROLĦĆGHDVLJXUDUHDORFXLQĦHL"
!'( %%))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

Nu

 )* +,))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))- ,)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

'DFĆSROLĦDDFRSHUĆULVFXULOHREOLJDWRULL FXWUHPXUDOXQHFĆULGHWHUHQLQXQGDĦLL
Nu

Da

)DPLOLDSHUVRDQDVLQJXUĆvQGUHSWĆĦLWĆVHvQFĆO]HüWHFX
! " #



$

% %   % %
&&&

! " #

$

  %
CLC



! " #

$

  %
CLC
 %  ("  2% 34 2(*, '1 # 1 ,$  + ' * $ %  " %  '((  #  %,  
2,% %/ ( 2  * 1  ,'( 2   %  %, 1  " % 0 *" % %  * 
5 * (  ' "% 5(, ,%%'/ %  $ " 6 "   * (* %  $   2 '(
%  $$,7

(QHUJLHWHUPLFĆ

*D]HQDWXUDOH

(QHUJLHHOHFWULFĆ
34(*% #" "%( (  '1 # + (%  $$,1  +,

&RPEXVWLELOLVROL]LSHWUROLHUL

33

34

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 968/11.X.2021

&DS  ÍQ DFHVW &DSLWRO VH YRU FRPSOHWD GDWHOH SULYLQG WRDWH YHQLWXULOH üL EXQXULOH IDPLOLHLSHUVRDQHL VLQJXUH
vQGUHSWĆĦLWHvQOXQD



 
                                      
   -                            
                            
    FXH[FHSĠLD
x
            !""#!$%$             
         &
x
        '%#%(()             
c     &
x
                   *+ ,./  /     ,*/ 
  ..+#!$$'                     0             
   &
x
           *% ,!/  +* ,!/      %#!$%%
         &
x
              !.+#!$%*          1    
                 0            
1             &
x
            2 1  3      %.++#!$$.                      
          4           56  5      
   &
x
                     *!#!$%%  7   
                       &
x
                          
 7  
8          0              
           7                        # 9   
 9    #    #     .
8                                        
  0                              

   9      1      1           
      

35

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 968/11.X.2021




   

    

./*2:,* +*/ 2**2;<* */+.=./+./2.
1                     
  e                  
           e   
    
    a   
     

        
!            e   ale       
  
               
   
)     
3    
         a    e   
  
    e
    
  
  e  
e       " #$#   
 
       
  
%>,*:> ?* >2. +,.=2:,* %>,*>.
4 %            &    



5

%               

6

%      

7

%    '           

8

                 
        

9

*     '

10

*    
     a    a     e
         
*         a    a      
     '        
+   e               
               

11
1!

  
   
 '

(     

&       

  
   
)     
   
&    &
  

13

*          
        
    la  &          la
       a           
'         

14

,      e    baza      e  
             
,       e        e     e 
    baza    e      
       
   
               
)     

15

16
17
18
19
!0

%    e    a          

    
%    e            a      
    e     
  
a     e
            
%                   
*       a     la
 
   
        
%   e        e        e
  e        e !- 
       
      e   
      
      
           
  
 

 
  

36

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 968/11.X.2021

1

3
4


   

    

                    
          
     
              
           e     ! baza  
"
# 
    
        
   
          
             e  # e   e '     
                 
$       # e     
   

     !

%2/>?, (/ 2(,2 B$@$/<2 C?/?,@$,
5 %   ! 
 & !
    
 
   
  
          e         
   
               
'     
%2/>?, (/ /%2><
6 (  
7 %      
  
8              
9 %      e
 )   e  la    e     
'     
                
30

%  

 "        #  

PENSII
*2/ (2 >>
31 *         

3 *      
33 *         
34 *   
  
35 *     
*2/ A,?@>$,
36 *    
37   +          

  
&-    &
  

  
&-    &
  

*2/ :@>,2
38 *      
39 *   
  
40 *     
41 *   '$'%','

  
&-    &
  

/(2:/;<
4     '       )          
                 '    
  
&-    &
  
43      !           ' 
  &  
44
45

"    
      

       

          
    - 

    )        

/(2:/;< = >:?@2/>2 *2/>,? ,2=>2,2 $*@?@?
46         
47

            

 

    . 

48
49

     &   
     #           "  

  
 #

  
 #
  
&-    &
  

% 
  

37

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 968/11.X.2021



C!B$CXQ E 2DB2 AB2$CBCD
50             
       
51            
  
5           
   
53              
  !   "    #   $
54
55
56
57
58
59


   

    

   

= 
  

   

  

    

       

  
/>    /
  

         
    %&'( ) %&*%

                     
                     
     
              +  
           
            ,
-%%./((
2        
  :      +      : ; 
:  <= 
   #!

  
/>    /
  

=BCDE2 !C D=DPQ "2H,B
60
61
6
63

=                   
  
            /    
   
  
=                       
=   >    
      
 
  
=  
            
   
    e e              
  
                 e   
                  

=BCDE2 !C A2B$ F !C GHE2 !B CH2H
64 =               
65 =           ?         
              @)

  
   
  

VENITURI DIN TRANSFERUL A2HA2BDPQ,H2 $HW,2B DIN AD2$HCE, AB2#HC,
!BX$B$W2P$CDB,H2 B#DE
66 =          e     al   
  
   ?        
   
  
=BCDE2 !C ,DB #E2#B
67 A  e      e           e
                      
  u      u          e   

68 ?     e la    e     a    a    e
     +                 
69

70
71

  
=          e                  
       e                 

               
=             ?    
       
=               







  

FI

AL

38

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 968/11.X.2021




   

    

,/)=2%) .;B)/2=, $)/ -=%:)/:==,
7        

   
 

*.B))
73        
74

 
  

  
    
  

       

 ! 
" 

C2=.%,
75 "                    
     #          

  
    
  

*=, -2%-, $, ,/)=
76 $    
77 %     
78   

  
   
& #    

'()*)+,%-./ -)/12%: ;,/,'))<: $, 2/,*, $%,+=2%) -+,)*, ./'.%( ./=%=2*2)
.*,=) -2 )/$))$2* $, (2/:> ?   @        A
79
80

,/)= *2/% =.=* * '()*),)
,/)= /,= *2/% +, (,(;%2 $, '()*),

                 
   




      



+  (       *!       $ 
       

           


  !"

% 


  

# )

& 

 # $ 
  !"

  

 #  $ 

  * 

   

' ( ) 

* 

  

 # 
 





' (    )     
' (    ) 

   (   #

Terenuri, animale        
1

3
4
5
6
7
8
9
10
11
1

*UkXFRPXQ KD
*UkXGXU KD
6HFDUă KD
2U] KD
2U]RDLFă KD
2Yă] KD
$PHVWHFXULGHFHUHDOHGHYDUă KD
3RUXPEERDEH KD
2UH] KD 
$OWHFHUHDOH KD
0D]ăUHIDVROHGHFkPS܈LOXSLQGXOFH KD 
/LQWHQăXWVLPD]DULFKH KD

 



MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 968/11.X.2021

13
14
15
16
17
18
19
0
1

3
4
5
6
7
8
9
30
31
3
33
34
35
36
37
38
39
40
41
4
43
44
45
46
47
48
49
50
51
5
53
54
55
56
57
58
59
60
61
6
63
64
65
66
67
68
69
70
71
7
73
74
75




$OWHFXOWXULSURWHLFH KD
&DUWRIL KD
6IHFOăGH]DKăUIDUDVHPLQFHUL KD 
5DSL܊ă KD
)ORDUHDVRDUHOXL KD 
6RLD KD
,QSHQWUXXOHL KD 
$OWHOH ULFLQPDFPX܈WDUVD  KD
+DPHL IDUDVHPLQFHUL  KD
7XWXQ KD 
3ODQWHPHGLFLQDOHFRQGLPHQWDUHDURPDWLFH KD
,QSHQWUXILEUD KD
&kQHSD KD
$OWHFXOWXULLQGXVWULDOH LQFOXVLYLQFkQHSDSWILEUă  KD
/HJXPHSURDVSHWHSHSHQLFăS܈XQLvQFkPS KD
/HJXPHSURDVSHWHSHSHQLFăS܈XQLvQJUăGLQă KD
/HJXPHSURDVSHWHSHSHQLFăS܈XQLvQVLVWHPSURWHMDW KD
&LXSHUFL P
)ORULSODQWHRUQDPHQWDOHFXOWvQDHUOLEHU KD
)ORULSODQWHRUQDPHQWDOHFXOWvQVLVWSURWHMDW
6HPLQ܊HGHLDUEă JUDPLQHH܈LOHJXPLQIXUDM  KD
$OWHVHPLQ܊H SWKRUWLFFXOWDUDELOHIăUăFHUHDOHFDUWRILROHDJLQRDVH  KD
&XOWXULIXUDMHUHUăGăFLQRDVH VIHFOăIXUDMHUăQDSLPRUFRYLIXUDMHUL  KD
3RUXPEIXUDMHUSHQWUXVLOR] KD
$OWHFHUHDOHSHQWUXVLOR] KD
$OWHSODQWHIXUDMHUH KD
7HUHQXULSURGXFWLYH܈LQHFXOWLYDWH KD
$OWHFXOWXULDUDELOHQHLQFOXVH KD
3DML܈WL܈LSă܈XQLSHUPDQHQWH KD
3ă܈XQLVăUDFHGHRELFHLQHIHUWLOL]DWH܈LQHFXOWLYDWH KD
/LYH]LGHPăUSăU KD
/LYH]LGHSUXQSLHUVLFFDLVFLUH ܈KD
/LYH]LGHQXFDOXQPLJGDOFDVWDQ KD
/LYH]LGHFRDFă]VPRFKLQ]PHXU KD
6WUXJXULSHQWUXPDVă KD
6WUXJXULSHQWUXYLQGHFDOLWDWH KD
6WUXJXULSHQWUXYLQGHPDVă KD
3HSLQLHUHIăUăVLOYLFXOWXUă KD
$OWHFXOWXULSHUPDQHQWH UăFKLWăVDOFLH  KD
&DEDOLQH EXF
9LWHLSWLQJUDVDW
9L܊HLVXEXQDQ EXF
7ăXUD܈LGHODODDQL EXF
9L܊HOHGHODODDQL EXF
7ăXUD܈LGHDQL܈LPDLPXOW EXF
-XQLQFLGHUHSURGXF܊LH EXF
9L܊HOHSWvQJUă܈DW EXF
9DFLGHODSWH EXF
9DFLGHODSWHODUHIRUPă EXF 
$OWHYDFL EXF
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$OWHFDSULQH EXF
2LPDPH EXF
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3RUFLSWvQJUă܈DW EXF
$OWHSRUFLQH EXF
3XLGHFDUQH EXF
*ăLQLRXăWRDUH EXF
$OWHSăVăUL EXF
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GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE
pentru aprobarea Planului de acțiuni preventive privind măsurile de garantare
a securității aprovizionării cu gaze naturale în România
Având în vedere prevederile art. 8 alin. (2) lit. a) din Regulamentul (UE) 2017/1.938 al Parlamentului European și al
Consiliului din 25 octombrie 2017 privind măsurile de garantare a siguranței furnizării de gaze și de abrogare a Regulamentului
(UE) nr. 994/2010,
în temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, și al art. 176 alin. (1) din Legea energiei electrice și a gazelor
naturale nr. 123/2012, cu modificările și completările ulterioare,
Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.
Art. 1. — Se aprobă Planul de acțiuni preventive privind
măsurile de garantare a securității aprovizionării cu gaze
naturale în România, astfel cum este prevăzut în anexa*) care
face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 2. — Hotărârea Guvernului nr. 32/2019 pentru aprobarea
Planului de acțiuni preventive privind măsurile de garantare a
securității aprovizionării cu gaze naturale și a Planului de

urgență, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I,
nr. 95 și 95 bis din 6 februarie 2019, se modifică după cum
urmează:
1. Titlul va avea următorul cuprins:
„H O T Ă R Â R E
privind aprobarea Planului de urgență”.
2. Articolul 1 se abrogă.
3. Anexa nr. 1 se abrogă.

PRIM-MINISTRU

FLORIN-VASILE CÎȚU
Contrasemnează:
Ministrul energiei,
Virgil-Daniel Popescu

Ministrul afacerilor externe,
Bogdan Lucian Aurescu

Secretarul general al Guvernului,
Tiberiu Horațiu Gorun

București, 4 octombrie 2021.
Nr. 1.077.
*) Anexa se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 968 bis, care se poate achiziționa de la Biroul pentru relații cu publicul din Str. Parcului
nr. 65, intrarea A, sectorul 1, București.
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ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE
ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE CENTRALE
MINISTERUL AGRICULTURII ȘI DEZVOLTĂRII RURALE

ORDIN
pentru modificarea și completarea anexei la Ordinul ministrului agriculturii
și dezvoltării rurale nr. 1.731/2015 privind instituirea schemei de ajutor de minimis „Sprijin
acordat microîntreprinderilor și întreprinderilor mici din spațiul rural pentru înființarea
și dezvoltarea activităților economice neagricole”
Având în vedere Referatul de aprobare nr. 213.108 din 7.10.2021, întocmit de Direcția generală dezvoltare rurală —
Autoritate de management pentru Programul național de dezvoltare rurală, și Avizul Consiliului Concurenței nr. 11.522 din 6.10.2021,
ținând seama de prevederile:
— Regulamentului (UE) nr. 1.407/2013 al Comisiei din 18 decembrie 2013 privind aplicarea articolelor 107 și 108 din
Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene ajutoarelor de minimis, cu modificările ulterioare;
— Regulamentului (UE) nr. 1.305/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 decembrie 2013 privind sprijinul
pentru dezvoltare rurală acordat din Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR) și de abrogare a Regulamentului
(CE) nr. 1.698/2005 al Consiliului, cu modificările și completările ulterioare;
— Regulamentului (UE) 2020/2.094 al Consiliului din 14 decembrie 2020 de instituire a unui instrument de redresare al
Uniunii Europene pentru a sprijini redresarea în urma crizei provocate de COVID-19;
— Regulamentului (UE) 2020/2.220 al Parlamentului European și al Consiliului din 23 decembrie 2020 de stabilire a anumitor
dispoziții tranzitorii privind sprijinul acordat din Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR) și din Fondul european de
garantare agricolă (FEGA) în anii 2021 și 2022 și de modificare a regulamentelor (UE) nr. 1.305/2013, (UE) nr. 1.306/2013 și (UE)
nr. 1.307/2013 în ceea ce privește resursele și aplicarea regulamentelor respective în anii 2021 și 2022 și a Regulamentului (UE)
nr. 1.308/2013 în ceea ce privește resursele și repartizarea unui astfel de sprijin pentru anii 2021 și 2022;
— Programului Național de Dezvoltare Rurală, aprobat prin Decizia de punere în aplicare a Comisiei Europene
nr. C (2015)3.508 din 26 mai 2015, cu modificările și completările ulterioare;
— Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 77/2014 privind procedurile naționale în domeniul ajutorului de stat, precum și
pentru modificarea și completarea Legii concurenței nr. 21/1996, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 20/2015, cu
modificările și completările ulterioare;
— Hotărârii Guvernului nr. 226/2015 privind stabilirea cadrului general de implementare a măsurilor programului național
de dezvoltare rurală cofinanțate din Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală și de la bugetul de stat, cu modificările și
completările ulterioare,
în temeiul prevederilor:
— art. 57 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și
completările ulterioare;
— art. 9 alin. (5) și (6) din Hotărârea Guvernului nr. 30/2017 privind organizarea și funcționarea Ministerului Agriculturii și
Dezvoltării Rurale, precum și pentru modificarea art. 6 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 1.186/2014 privind organizarea și
funcționarea Autorității pentru Administrarea Sistemului Național Antigrindină și de Creștere a Precipitațiilor, cu modificările și
completările ulterioare,
ministrul agriculturii și dezvoltării rurale emite următorul ordin:
Art. I. — Anexa la Ordinul ministrului agriculturii și dezvoltării
rurale nr. 1.731/2015 privind instituirea schemei de ajutor de
minimis „Sprijin acordat microîntreprinderilor și întreprinderilor
mici din spațiul rural pentru înființarea și dezvoltarea activităților
economice neagricole”, publicat în Monitorul Oficial al României,
Partea I, nr. 534 din 17 iulie 2015, cu modificările și completările
ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:
1. Articolul 2 se modifică și va avea următorul cuprins:
„Art. 2. — Acordarea ajutoarelor de minimis în cadrul acestei
scheme se va face numai cu respectarea criteriilor privind
ajutorul de minimis prevăzute de Regulamentul (UE)
nr. 1.407/2013 al Comisiei din 18 decembrie 2013 privind
aplicarea articolelor 107 și 108 din Tratatul privind funcționarea
Uniunii Europene ajutoarelor de minimis, publicat în Jurnalul
Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 352 din 24 decembrie
2013, cu modificările și completările ulterioare.”

2. Articolul 5 se modifică și va avea următorul cuprins:
„Art. 5. — Obiectivele schemei sunt:
— diversificarea economiei rurale și crearea de alternative
ocupaționale prin creșterea numărului de microîntreprinderi și
întreprinderi mici în sectorul neagricol, dezvoltarea serviciilor și
crearea de locuri de muncă în spațiul rural, conform fișelor
tehnice ale submăsurilor 6.2 și 6.4;
— încurajarea menținerii și dezvoltării activităților
meșteșugărești tradiționale și de producție;
— digitalizarea activităților din mediul rural;
— încurajarea acțiunilor de protecție a mediului;
— absorbția de forță de muncă neremunerată, excedentară,
din agricultură;
— eradicarea sărăciei și dezvoltarea economică a zonelor
rurale.”
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3. La articolul 6, după alineatul (3) se introduce un nou
alineat, alineatul (4), cu următorul cuprins:
„(4) Prin Instrumentul de Redresare al Uniunii Europene
(EURI) se acordă sprijin, în baza Regulamentului (UE)
2020/2.094 al Consiliului din 14 decembrie 2020 de instituire a
unui instrument de redresare al Uniunii Europene pentru a
sprijini redresarea în urma crizei provocate de COVID-19, cu
contribuție directă la redresarea economică rezilientă, durabilă
și digitală care contracarează în același timp efectele crizei
provocate de COVID-19 asupra dezvoltării rurale, prin
prioritizarea activităților de digitalizare la nivelul afacerilor,
activităților de protecția mediului, precum și a serviciilor medicale.”
4. La articolul 7 alineatul (2) litera f), punctul (i) se
modifică și va avea următorul cuprins:
„(i) activitățile de formare în vederea sporirii și îmbunătățirii
calificării resurselor umane. În conformitate cu jurisprudența și
practica decizională a Comisiei și astfel cum s-a explicat în
Comunicarea privind noțiunea de ajutor de stat1 și Comunicarea
privind SIEG2, învățământul public organizat din cadrul
sistemului național de învățământ, cu finanțare predominant sau
integral publică, și controlat de către stat este considerat
activitate neeconomică;”.
5. La articolul 7 alineatul (2) litera f) punctul (i), nota 1 se
modifică și va avea următorul cuprins:
„1 Comunicarea Comisiei privind noțiunea de ajutor de stat astfel cum
este menționată la articolul 107 alineatul (1) din Tratatul privind funcționarea
Uniunii Europene (2016/C 262/01).”

6. La articolul 7 alineatul (2) litera f) punctul (i), după nota1
se introduce o nouă notă, nota 2, cu următorul cuprins:
„2 Comunicarea Comisiei privind aplicarea normelor Uniunii Europene
în materie de ajutor de stat în cazul compensației acordate pentru prestarea
unor servicii de interes economic general, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii
Europene, seria C, nr. 8 din 11 ianuarie 2012.”

7. La articolul 8 alineatul (1) litera a), punctul (iii) se
modifică și va avea următorul cuprins:
„(iii) activități turistice — structuri de cazare de tip camping,
parcuri de rulote, bungalow-uri, servicii turistice de agrement și
alimentație publică, inclusiv punct gastronomic local;”.
8. La articolul 8 alineatul (1) litera b), punctul (iii) se
modifică și va avea următorul cuprins:
„(iii) activități turistice — modernizarea/extinderea/dotarea
agropensiunilor, înființarea/modernizarea/extinderea/dotarea
structurilor de cazare de tip camping, parc rulote, bungalow,
servicii turistice de agrement și alimentație publică, inclusiv
punct gastronomic local;”.
9. La articolul 9 alineatul (1), după litera b) se introduce
o nouă literă, litera b1), cu următorul cuprins:
„b1) ajutor de minimis — ajutor limitat conform normelor
Uniunii Europene la un nivel care nu distorsionează concurența
și/sau comerțul cu statele membre;”.
10. La articolul 9 alineatul (1), după litera u) se introduce
o nouă literă, litera v), cu următorul cuprins:
„v) EURI — Instrumentul de Redresare al Uniunii Europene,
conform Regulamentului (UE) 2020/2.094 al Consiliului din
14 decembrie 2020.”
11. La articolul 9 alineatul (2), după litera l) se introduc
patru noi litere, literele m)—p), cu următorul cuprins:
„m) Regulamentul (UE) 2020/2.094 al Consiliului din
14 decembrie 2020 de instituire a unui instrument de redresare
al Uniunii Europene pentru a sprijini redresarea în urma crizei
provocate de COVID-19;

n) Regulamentul (UE) 2020/2.220 al Parlamentului European
și al Consiliului din 23 decembrie 2020 de stabilire a anumitor
dispoziții tranzitorii privind sprijinul acordat din Fondul european
agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR) și din Fondul european
de garantare agricolă (FEGA) în anii 2021 și 2022 și de modificare
a Regulamentelor (UE) nr. 1.305/2013, (UE) nr. 1.306/2013 și
(UE) nr. 1.307/2013 în ceea ce privește resursele și aplicarea
regulamentelor respective în anii 2021 și 2022 și a
Regulamentului (UE) nr. 1.308/2013 în ceea ce privește resursele
și repartizarea unui astfel de sprijin pentru anii 2021 și 2022;
o) Programul Național de Dezvoltare Rurală, aprobat prin
Decizia de punere în aplicare a Comisiei Europene
nr. C (2015)3.508 din 26 mai 2015, cu modificările și completările
ulterioare;
p) Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 77/2014 privind
procedurile naționale în domeniul ajutorului de stat, precum și
pentru modificarea și completarea Legii concurenței nr. 21/1996,
aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 20/2015, cu
modificările și completările ulterioare.”
12. Articolul 16 se modifică și va avea următorul cuprins:
„Art. 16. — Numărul estimat al beneficiarilor de sprijin prin
prezenta schemă este de aproximativ 2.692 pentru acțiunile
aferente sm 6.2, respectiv de aproximativ 1.332 pentru acțiunile
aferente sm 6.4.”
13. La articolul 17 alineatul (1), după litera d) se
introduce o nouă literă, litera e), cu următorul cuprins:
„e) implementarea planului de afaceri trebuie să înceapă în
cel mult 6 luni de la data deciziei de acordare a sprijinului.”
14. La articolul 17 alineatul (2), litera d) se modifică și va
avea următorul cuprins:
„d) sediul social al solicitantului și punctul de lucru unde se
implementează proiectul finanțat din fonduri publice trebuie să
fie situate în spațiul rural;”.
15. Articolul 21 se modifică și va avea următorul cuprins:
„Art. 21. — Principiile de selecție pentru sm 6.2 sunt:
a) principiul diversificării activității agricole a fermierilor/
membrilor gospodăriei agricole către activități nonagricole;
b) principiul prioritizării activităților de producție;
c) principiul prioritizării serviciilor medicale (inclusiv
stomatologice și sanitar-veterinare);
d) principiul prioritizării planurilor de afaceri care au ca
obiectiv utilizarea mijloacelor de digitalizare pentru eficientizarea
activității;
e) principiul prioritizării planurilor de afaceri care vizează
acțiuni de protecția mediului;
f) principiul stimulării activităților turistice (cu excepția
înființării/modernizării/extinderii de agropensiuni, pensiuni,
hoteluri) și/sau de agrement și/sau unități de alimentație publică
în zonele cu potențial turistic ridicat;
g) principiul accesului la finanțare, în sensul prioritizării
solicitanților care nu au beneficiat de finanțare în perioada de
programare 2014—2020 prin PNDR (sm 6.2, 6.4 și măsură
similară din 19.2).”
16. Articolul 22 se modifică și va avea următorul cuprins:
„Art. 22. — Principiile de selecție pentru sm 6.4 sunt:
a) principiul diversificării activității agricole a fermelor
existente către activități nonagricole;
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b) principiul prioritizării serviciilor medicale (inclusiv
stomatologice și sanitar-veterinare);
c) principiul prioritizării proiectelor care includ acțiuni de
digitalizare pentru eficientizarea activității;
d) principiul prioritizării proiectelor care includ acțiuni de
protecția mediului;
e) principiul prioritizării activităților de producție;
f) principiul stimulării activităților turistice și/sau de agrement
și/sau unități de alimentație publică desfășurate în zonele cu
potențial turistic ridicat;
g) principiul derulării activităților anterioare ca activitate
generală de management al firmei, pentru o mai bună
gestionare a activității economice;
h) principiul accesului la finanțare — în sensul prioritizării
solicitanților care nu au beneficiat de finanțare în perioada de
programare 2014—2020 prin PNDR (sm 6.2, 6.4 și măsura
similară din 19.2);
i) principiul maturității proiectului — în sensul documentației
pentru demararea procedurii de evaluare a impactului
preconizat asupra mediului, adusă la depunerea cererii de
finanțare.”
17. La articolul 25, alineatul (1) se modifică și va avea
următorul cuprins:
„Art. 25. — (1) În cadrul sm 6.4 sunt eligibile următoarele
tipuri de cheltuieli:
a)
extinderea
și/sau
modernizarea
și
dotarea
agropensiunilor;
b) înființarea, extinderea și/sau modernizarea și dotarea
structurilor de cazare de tip camping, parc rulote, bungalow-uri;
c) înființarea, extinderea și/sau modernizarea și dotarea
structurilor de alimentație publică, inclusiv punctul gastronomic
local;
d) construcția, extinderea și/sau modernizarea și dotarea
clădirilor;
e) achiziționarea și costurile de instalare, inclusiv în leasing
de utilaje, instalații și echipamente noi;
f) investiții intangibile: achiziționarea sau dezvoltarea de
software și achiziționarea de brevete, licențe, drepturi de autor,
mărci.”
18. La articolul 26, după litera d) se introduce o nouă
literă, litera e), cu următorul cuprins:
„e) cheltuielile pentru înființare de agropensiuni, pensiuni,
hoteluri.”
19. Articolul 28 se modifică și va avea următorul cuprins:
„Art. 28. — Investiția realizată în condițiile prezentei scheme
de ajutor de minimis, precum și activitatea sau întreprinderea
nou-înființată trebuie menținute pe o perioadă de cel puțin 5 ani
de la momentul finalizării/ultimei plăți aferente proiectului de
investiții. Ultima tranșă de plată va fi efectuată până la data de
31 decembrie 2025.”

20. La articolul 29, alineatul (1) se modifică și va avea
următorul cuprins:
„Art. 29. — (1) Administratorul/Furnizorul prezentei scheme
va acorda un ajutor de minimis după ce va verifica, inclusiv în
declarația pe propria răspundere, faptul că suma totală a
ajutoarelor de minimis acordate unei întreprinderi sau
întreprinderi unice pe parcursul unei perioade de 3 ani fiscali
consecutivi, inclusiv anul fiscal în curs, fie din surse ale statului
ori ale autorităților locale, fie din surse ale bugetului Uniunii
Europene, cumulate cu prevederile prezentei scheme, nu
depășește pragul de 200.000 euro, respectiv de 100.000 euro,
în cazul solicitanților care își desfășoară activitatea în sectorul
transportului rutier de mărfuri în contul terților sau contra cost,
echivalent în lei, și că se respectă toate condițiile din
Regulamentul (UE) nr. 1.407/2013.”
21. La articolul 30, alineatul (2) se modifică și va avea
următorul cuprins:
„(2) Cuantumul maxim al sprijinului este de:
— 70.000 euro/proiect în cazul activităților productive;
— 50.000 euro/proiect în cazul altor activități neagricole.”
22. La articolul 31, alineatul (5) se modifică și va avea
următorul cuprins:
„(5) Intensitatea prevăzută la alin. (4) se poate majora la 90%
pentru solicitanții care desfășoară activități de producție.”
23. Articolul 33 se modifică și va avea următorul cuprins:
„Art. 33. — Prezenta schemă se va aplica până la
31 decembrie 2023, cu posibilitatea prelungirii, potrivit
regulamentelor Uniunii Europene în materia ajutorului de stat,
pentru perioada post 2014—2020. Plățile se vor efectua până la
data de 31 decembrie 2025.”
24. Articolul 34 se modifică și va avea următorul cuprins:
„Art. 34. — Bugetul schemei este de 428.027.422 euro
contribuție publică, în limita alocării din cadrul PNDR a acestor
submăsuri. Bugetul total este constituit din 150.000.000 euro
EURI, fără contribuție din fonduri naționale, și 240.684.827 euro
FEADR, la care se adaugă 37.342.595 euro fonduri naționale.”
25. La articolul 44, alineatul (2) se modifică și va avea
următorul cuprins:
„(2) Ajutorul de minimis care trebuie recuperat include și
dobânda aferentă, datorată de la data plății până la data
recuperării. Rata dobânzii aplicabile este cea stabilită potrivit
prevederilor Regulamentului (UE) 2015/1.589 al Consiliului din
13 iulie 2015 de stabilire a normelor de aplicare a art. 108 din
Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, respectiv rata
dobânzii publicată de Comisia Europeană în Jurnalul Oficial al
Uniunii Europene și, cu titlu de informare, pe pagina de internet
a Direcției generale concurență a Comisiei Europene.”
Art. II. — Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al
României, Partea I.

Ministrul agriculturii și dezvoltării rurale,
Nechita-Adrian Oros
București, 7 octombrie 2021.
Nr. 263.
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1 lună
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Monitorul Oficial, Partea I

1.310

2.

Monitorul Oficial, Partea I, limba maghiară

1.640
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3.

Monitorul Oficial, Partea a II-a
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Monitorul Oficial, Partea a III-a
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50
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Monitorul Oficial, Partea a IV-a
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Monitorul Oficial, Partea a VI-a
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Monitorul Oficial, Partea a VII-a
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Colecția Legislația României
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Colecția Hotărâri ale Guvernului României
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360
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NOTĂ:

Monitorul Oficial, Partea I bis, se multiplică și se achiziționează pe bază de comandă.
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Abonamentul FLEXIBIL
(Monitorul Oficial, Partea I + alte 3 părți ale Monitorului Oficial, la alegere)
Lunar

Produs

Anual

Online/
Monopost

Rețea
5

Rețea
25

Rețea
100

Rețea
300

Online/
Monopost

Rețea
5

Rețea
25

Rețea
100

Rețea
300

AutenticMO

60

150

380

910

2.000

550

1.380

3.450

8.280

18.220

ExpertMO

100

250

630

1.510

3.320

1.000

2.500

6.250

15.000

33.000

Abonamentul COMPLET
(Monitorul Oficial, Partea I + toate celelalte părți ale Monitorului Oficial)
Lunar
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Online/
Monopost
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5

Rețea
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100
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300

Online/
Monopost

Rețea
5

Rețea
25

Rețea
100

Rețea
300

AutenticMO

70

180

450

1.080

2.380

650

1.630

4.080

9.790

21.540

ExpertMO

120

300

750

1.800

3.960

1.200

3.000

7.500

18.000

39.600

Colecția Monitorul Oficial în format electronic, oricare dintre părțile acestuia

100 lei/an
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