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În atenția: Proprietarilor și a Asociațiilor de proprietari 
constituite pe raza Sectorului 6: 

Seviciul Îndrumare și Control Asociații de Proprietari informează 
proprietarii/asociațiile de proprietari de pe raza Sectorului 6, aspra prevederilor 
O.U.G. nr. 166/08.12.2022 privind unele măsuri pentru acordarea unui sprijin 
categoriilor de persoane vulnerabile pentru compensarea prețului la energie, 
suportat parțial din fonduri externe nerambursabile, după cum urmează: 

Art.3 
(1) Beneficiază de sprijin pentru compensarea prețului la energie sub formă de plăți 
prin serviciul de mandat poștal următoarele categorii de persoane și familii, 
denumite în continuare beneficiari: 
a) pensionarii sistemului public de pensii, pensionarii aflați în evidența caselor de 
pensii sectoriale și beneficiarii de drepturi acordate în baza legilor cu caracter 
special, plătite de casele teritoriale de pensii/casele de pensii sectoriale, cu vârsta 
egală sau mai mare de 60 de ani și ale căror venituri lunare realizate sunt mai mici 
sau egale cu 2.000 lei, precum și pensionarii cu pensie de invaliditate, indiferent de 
vârstă și ale căror venituri lunare realizate sunt mai mici sau egale cu 2.000 lei; 
b) persoanele – copii și adulți – încadrate în grad de handicap grav, accentuat sau 
mediu, ale căror venituri proprii lunare realizate sunt mai mici sau egale cu 2.000 
lei; 
c) familiile beneficiare de alocație pentru susținerea familiei, în conformitate 
cu Legea nr. 277/2010, republicată, cu modificările și completările ulterioare; 
d) familiile și persoanele singure care au stabilit dreptul la ajutorul social, în 
condițiile Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările și 
completările ulterioare. 
(2) Persoanele care se încadrează în mai multe categorii dintre cele prevăzute la alin. 
(1) beneficiază de sprijinul aferent unei singure categorii din care fac parte la data 
acordării acestuia. 
(3) În cazul în care la un loc de consum domiciliază unul sau mai mulți beneficiari, 
sprijinul pentru compensarea prețului la energie se acordă o singură dată pe loc de 
consum, indiferent dacă acesta este sau nu titularul contractului de furnizare, cu 
condiția ca locul de consum să coincidă cu domiciliul sau domiciliul declarat. 
(4) Sunt exceptate de la acordarea sprijinului material persoanele prevăzute la alin. 
(1) care la data acordării sprijinului nu au domiciliul în România sau care nu fac 
dovada că locuiesc în România, potrivit legii, precum și persoanele care execută 
pedepse privative de libertate ori beneficiază de servicii sociale în regim rezidențial 
organizate ca structuri publice sau private. 
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(5) În situația în care la un loc de consum la care domiciliază unul sau mai mulți 
beneficiari, au domiciliul și alte persoane care nu se încadrează în categoriile de 
beneficiari prevăzuți la alin. (1), se iau în calcul și veniturile acestora. În cazul în care 
media veniturilor per locuitor/gospodărie este mai mare de 2000 de lei, pentru 
punctul de consum respectiv nu se acordă card de energie. 
(6) În cazul în care la un loc de consum/gospodărie domiciliază un beneficiar din 
categoria prevăzută la art. 3 alin. (1) lit. b), cardul de energie poate fi utilizat, după 
caz, de un părinte, tutor, curator, reprezentant legal/personal al beneficiarului. 

Art.5  
(1) Sprijinul acordat persoanelor vulnerabile pentru compensarea prețurilor la 
energie este în valoare nominală de 1.400 lei, poate fi utilizat până la data de 31 
decembrie 2023 și este acordat pe loc de consum/gospodărie vulnerabilă, în două 
tranșe, astfel: 
a) 700 lei/semestru, se acordă în luna februarie 2023 pentru perioada 1 ianuarie 

2023-30 iunie 2023; 
b) 700 lei/semestru, se acordă în luna septembrie 2023 pentru perioada 1 iulie 

2023-31 decembrie 2023. 
(2) Sprijinul prevăzut la alin. (1) se acordă categoriilor de beneficiari prevăzuți la art. 
3 alin. (1) din prezenta ordonanță de urgență și poate fi utilizat doar în cazul în care 
beneficiarul are domiciliul sau domiciliul declarat la punctul de consum pentru care 
este emis cardul de energie. 
(3) Sprijinul acordat categoriilor de beneficiari prevăzuți la art. 3 alin. (1) din 
prezenta ordonanță de urgență se acordă numai pentru compensarea prețului la 
energie, respectiv pentru achitarea datoriilor curente și/sau restante față de 
furnizorii de energie, prin mecanismul specific prevăzut de prezenta ordonanță de 
urgență. 
(4) Sprijinul acordat populației vulnerabile nu poate fi utilizat în afara termenului de 
valabilitate prevăzut de alin. (1). 

Art.8  
(1) Asociațiile de proprietari/locatari organizate în condițiile legii eliberează, la 
solicitarea beneficiarilor de sprijin, certificate de validare a datoriilor curente 
și/sau restante pentru consumul de energie termică și solicită beneficiarului de 
sprijin acordul privind prelucrarea datelor cu caracter personal în scopul prevăzut 
de prezenta ordonanță de urgență, în conformitate cu Regulamentul (UE) 
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), precum și a legislației 
naționale aplicabile domeniului protecției datelor. 
(2) În baza certificatelor de validare a datoriilor eliberate și înregistrare de asociațiile 
de proprietari/locatari, se pot efectua plăți prin serviciul de mandat poștal dacă 
acestea sunt însoțite de cardul de energie, precum și de documentele prevăzute 
la art. 7 alin. (7) din prezenta ordonanță de urgență. 
(3) Certificatele de validare a datoriilor trebuie să conțină cel puțin următoarele 
elemente: 
a) datele de identificare ale beneficiarului de sprijin pentru compensarea prețului 

la energie; 
b) suma datorată de beneficiarul de sprijin pentru consumul de energie termică 

furnizată în sistem centralizat; 
c) datele de identificare ale asociației de proprietari/locatari și contul bancar al 

acesteia; 
d) perioada de consum; 
e) datele de identificare ale furnizorului de energie termică. 
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(4) Modelul de certificat de validare a datoriei față de asociația de 
proprietari/locatari se stabilește prin ordin al ministrului investițiilor și proiectelor 
europene, în termen de maximum 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei 
ordonanțe de urgență, și se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I. 
(5) Certificatele de validare a datoriilor se emit în două exemplare, din care un 
exemplar se păstrează la asociația de proprietari/locatari emitentă, iar cel de-al 
doilea exemplar se păstrează la Compania Națională „Poșta Română“ - S.A., ca anexă 
la documentele care stau la baza plății prin serviciul de mandat poștal. 
(6) Certificatul de validare a datoriilor se emite pentru titularul care figurează în 
evidențele asociației de proprietari/locatari, fără a fi permisă emiterea pentru o altă 
persoană terță. 
(7) Certificatul de validare a datoriilor față de asociația de proprietari/locatari nu se 
poate emite de două ori pentru aceeași perioadă de consum și nu pot fi efectuate 
mai multe plăți prin serviciul de mandat poștal pentru aceeași perioadă de consum. 
(8) Sumele plătite necuvenit din culpa beneficiarilor de sprijin se recuperează de la 
aceștia, sunt asimilate creanțelor fiscale pentru care se emit titluri de creanță de 
către ANAF în baza sesizărilor primite din partea Ministerului Investițiilor și 
Proiectelor Europene, prin unitatea de implementare. Titlurile de creanță fiscală 
emise urmează regimul procedurilor de executare silită. 
(9) Falsificarea certificatelor de validare a datoriilor, utilizarea lor necorespunzătoare 
și/sau efectuarea de plăți în alte scopuri decât cele pentru achitarea datoriilor față 
de furnizorii de energie termică atrag răspunderea civilă și penală a persoanelor care 
se fac vinovate de această stare de fapt. 
(10) Asociațiile de proprietari/locatari primesc sumele transmise prin mandat poștal 
de la Compania Națională „Poșta Română“ - S.A, operează încasarea acestora în 
numele beneficiarilor de sprijin, operează în evidențele contabile plata datoriei 
beneficiarului față de energia termică și virează sumele la furnizorii de energie 
termică la termenele prevăzute în contractele de furnizare sau anticipat. 
(11) Contul bancar înscris în cadrul certificatelor de validare a datoriilor, emise de 
către asociațiile de proprietari/locatari, va fi verificat de către instituțiile bancare, 
odată cu efectuarea plăților prin serviciul de mandat poștal. 
(12) În cazul în care în urma verificărilor efectuate prevăzute la alin. (11) se constată 
că titularul contului bancar nu este asociația de proprietari/locatari emitentă a 
certificatului de validare a datoriilor, instituțiile bancare au obligația de a informa 
Compania Națională „Poșta Română“ - S.A. și de a nu derula tranzacțiile financiare 
respective. 
(13) Asociațiile de proprietari/locatari vor încheia protocoale de colaborare cu 
Compania Națională „Poșta Română“ - S.A. pentru a comunica conturile bancare și 
orice alte date necesare pentru virarea sumelor aferente mandatelor poștale emise 
prin utilizarea cardurilor de energie. 

Modelul pentru Certificatul de validare a datoriilor este reglementat de Anexa nr.2 
la Ordinul nr.3237/2022 privind aprobarea modelului de card de energie și a 
modelului de certificat de validare a datoriei față de asociația de proprietari/locatari, 
emis de Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene. 

                                                           

           

 

 

 


