
 
CONDIȚIILE DE ACORDARE ȘI DOCUMENTELE NECESARE  

pentru acordarea 
AJUTORULUI PENTRU ÎNCĂLZIREA LOCUINȚEI 

și a  
SUPLIMENTULUI PENTRU ENERGIE 

 
1. Condițiile de acordare 

- ajutorul pentru încălzirea locuinței se acordă numai pentru un singur sistem de încălzire (energie 
termică în sistem centralizat, energie electrică, gaze naturale, combustibili solizi şi/sau petrolieri) numai pe 
perioada sezonului rece (noiembrie 2022 – martie 2023) familiilor cu un venit mediu lunar net / membru 
de până la 1.386 lei, respectiv persoanelor singure cu un venit mediu net lunar de până la 2.053 lei. 

- suplimentul pentru energie se acordă pentru acoperirea integrală sau, după caz, a unei parți din 
cheltuielile cu iluminatul locuinței, susținerea facilitaților de gătit și asigurarea apei calde în locuință, 
asigurarea continuității în alimentare a echipamentelor electrice de care depinde viața persoanelor, din motive 
de sănătate, și utilizarea mijloacelor de comunicare care presupun utilizarea de energie pe tot parcursul 
anului familiilor cu un venit mediu net lunar de până la 1.386 lei, respectiv persoanelor singure cu un venit 
mediu net lunar de până la 2.053 lei. 

- familiile și persoanele singure care solicită măsurile de protecție socială menționate mai sus nu trebuie 
să dețină unul sau mai multe bunuri din lista celor care conduc la excludere și la adresa unde se solicită 
ajutorul nu trebuie să figureze sediul niciunei persoane juridice. 

- titularul ajutorului este reprezentantul familiei sau, după caz, persoana singură care cere acordarea 
măsurilor de protecție socială menționate mai sus și poate fi, după caz: proprietarul locuinței, succesorul de 
drept al acestuia, persoana care a înstrăinat locuința în baza unui contract cu clauză de întreținere sau cu 
rezerva dreptului de abitație/uzufruct, titularul contractului de închiriere, comodat, concesiune al acesteia ori 
alt membru de familie major și împuternicit de proprietarul locuinței sau de titularul contractului de 
închiriere. 

- familia este reprezentată de soțul, soția, precum și alte persoane, indiferent dacă între acestea există 
sau nu relații de rudenie, care au același domiciliu ori reședința și/sau care locuiesc și gospodăresc împreună 
ori, după caz, sunt înscrise în cartea de imobil și sunt luate în calcul la stabilirea cheltuielilor de întreținere a 
locuinței. 

 
2. Documentele necesare pentru acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinței și/sau a suplimentului 
pentru energie 

• cererea și declarația pe propria răspundere; 
• copii după actele de identitate ale tuturor membrilor de familie; 
• copii după certificat de deces, sentință de divorț etc.; 
• copie după documente care atestă calitatea de titular de ajutor de încălzire (act de proprietate, contract 

de închiriere/comodat/concesiune, împuternicire legală etc.); 
• copie după cartea de identitate a autoturismului/motocicletei deținute (unde este cazul); 
• acte doveditoare privind veniturile realizate în luna anterioară depunerii cererii așa cum sunt ele 

menționate în capitolul 5 din cerere; cei care nu realizează venituri vor depune o declarație notarială în acest 
sens; 

• adeverință eliberată de asociația de proprietari/locatari privind numărul persoanelor care locuiesc 
efectiv la adresa la care se solicită ajutor pentru încălzire (unde este cazul); pentru solicitanții suplimentului 
pentru gaze naturale la comun, pe adeverința de la asociația de proprietari/locatari trebuie menționat 
furnizorul, codul de client și codul locului de consum; 

• adeverință eliberată de asociația de proprietari/locatari din care să rezulte că titularul și membrii 
familiei acestuia figurează în cartea de imobil, în cazul în care titularul nu este proprietar; 

• adeverință eliberată de asociația de proprietari/locatari prin care se atestă debranșarea de la sistemul 
centralizat pentru solicitanții de ajutor de încălzire cu energie electrică; 

• facturi de la furnizorii de utilități pentru care se solicită ajutorul pentru încălzirea locuinței și/sau 
suplimentului pentru energie. 

 


