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La data de 16 septembrie 2021, a fost adoptată și publicată în Monitorul Oficial 

Legea nr.226/2021 privind stabilirea măsurilor de protecție socială pentru 
consumatorul vulnerabil de energie, care stabilește criteriile de încadrare a familiilor 
şi persoanelor singure în categoria consumatorilor vulnerabili de energie şi 
reglementează măsurile de protecție socială pentru aceștia în ceea ce privește 
accesul la resursele energetice pentru satisfacerea nevoilor esențiale ale gospodăriei, 
în scopul prevenirii şi combaterii sărăciei energetice. 

Prin Hotărârea Guvernului nr. 1073/2021, publicată în Monitorul Oficial la data 
de 16 octombrie 2021 au fost aprobate Normele metodologice de aplicare a 
prevederilor Legii nr.226/2021. 

Pentru consumatorul vulnerabil de energie a fost stabilită acordarea 
următoarele categorii de ajutoare pentru încălzire pentru sezonul rece, în funcție de 
sistemul de încălzire utilizat, astfel: 

• ajutor pentru încălzirea locuinței cu energie termică în sistem centralizat, 
denumit în continuare ajutor pentru energie termică; 

• ajutor pentru gaze naturale; 
• ajutor pentru energie electrică; 
• ajutor pentru combustibili solizi şi/sau petrolieri. 

Ajutorul se acordă în funcţie de venitul mediu net lunar pe membru de familie 
sau al persoanei singure, după caz, iar suma aferentă pentru compensarea 
procentuală se suportă din bugetul de stat, după cum urmează: 

a) în proporţie de 100% din valoarea de referinţă, dar nu mai mult decât consumul 
facturat, în situaţia în care venitul mediu net lunar pe membru de familie sau 
al persoanei singure este de până la 200 lei; 

b) în proporţie de 90%, în situaţia în care venitul mediu net lunar pe membru de 
familie sau al persoanei singure este cuprins între 200,1 lei şi 320 lei; 

c) în proporţie de 80%, în situaţia în care venitul net mediu lunar pe membru de 
familie sau al persoanei singure este cuprins între 320,1 lei şi 440 lei; 

d) în proporţie de 70%, în situaţia în care venitul net mediu lunar pe membru de 
familie sau al persoanei singure este cuprins între 440,1 lei şi 560 lei; 

e) în proporţie de 60%, în situaţia în care venitul net mediu lunar pe membru de 
familie sau al persoanei singure este cuprins între 560,1 lei şi 680 lei; 

f) în proporţie de 50%, în situaţia în care venitul net mediu lunar pe membru de 
familie sau al persoanei singure este cuprins între 680,1 lei şi 920 lei; 

g) în proporţie de 40%, în situaţia în care venitul net mediu lunar pe membru de 
familie sau al persoanei singure este cuprins între 920,1 lei şi 1.040 lei; 

h) în proporţie de 30%, în situaţia în care venitul net mediu lunar pe membru de 
familie sau al persoanei singure este cuprins între 1.040,1 lei şi 1.160 lei; 

i) în proporţie de 20%, în situaţia în care venitul net mediu lunar pe membru de 
familie sau al persoanei singure este cuprins între 1.160,1 lei şi 1.280 lei; 
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j) în proporţie de 10%, în situaţia în care venitul net mediu lunar pe membru de 
familie este cuprins între 1.280,1 lei şi 1.386 lei; 

k) în proporţie de 10%, în situaţia în care venitul net mediu lunar al persoanei 
singure este cuprins între 1.280,1 lei şi 2.053 lei. 

Venitul mediu net lunar până la care se acordă ajutorul pentru încălzire este de 
1.386 lei/persoană, în cazul familiei, şi de 2.053 lei, în cazul persoanei singure. 

Valoarea de referință, în funcţie de sistemul de încălzire utilizat este: 

• 250 lei/lună, pentru gaze naturale; 
• 500 lei/lună, pentru energie electrică; 
• 320 lei/lună, pentru combustibili solizi şi/sau petrolieri. 

Totodată, prin același act normativ a fost stabilit și că familiile şi persoanele 
singure ale căror venituri sunt de până la valoarea prevăzută anterior, respectiv 1.386 
lei/persoană, în cazul familiei, şi de 2.053 lei, în cazul persoanei singure,  beneficiază 
lunar, inclusiv în perioada sezonului rece, de un supliment pentru energie în sumă 
fixă, acordat în funcţie de sursele de furnizare a energiei utilizate, în cuantum de: 

• 30 lei/lună pentru consumul de energie electrică; 
• 10 lei/lună pentru consumul de gaze naturale; 
• 10 lei/lună pentru consumul de energie termică; 
• 20 lei/lună pentru consumul de combustibili solizi şi/sau petrolieri. 

Suplimentul pentru energie se acordă lunar, pe tot parcursul anului, şi se 
plătește astfel: 

- furnizorului, dar nu mai mult decât consumul facturat, în cazul suplimentului 
pentru energie electrică, pentru gaze naturale sau pentru energie termică; 

- direct titularului, în cazul suplimentului pentru combustibili solizi şi/sau 
petrolieri. 

Suplimentul pentru energie poate fi solicitat împreună cu ajutorul pentru 
încălzirea locuinţei sau separat. 

Suplimentul pentru energie se acordă cumulat în funcţie de sursele de furnizare 
a energiei utilizate. 

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

În anexa 1 la prezenta, se regăsesc valorile ajutoarelor acordate, raportate la 
venitul per membru de familie sau persoană singură. 

Solicitările pentru acordarea ajutoarelor pentru încălzire şi a suplimentului 
pentru energie se depun individual de către consumatorul vulnerabil sau prin 
asociaţiile de proprietari/locatari, la primăria comunei, oraşului sau municipiului în a 
cărei/cărui rază teritorială se află locuinţa de domiciliu sau de reşedinţă. 
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Cererile şi declaraţiile pe propria răspundere pot fi depuse letric sau, în 
situaţia în care autorităţile administraţiei publice locale au dezvoltate sisteme 
electronice de primire şi prelucrare a solicitărilor de acordare a drepturilor, cererile 
şi declaraţiile pe propria răspundere, precum şi documentele doveditoare pot fi 
transmise electronic de către solicitanţi, prin poşta electronică sau alte mijloace puse 
la dispoziţie de autoritatea administraţiei publice locale. 

 Ajutoarele pentru încălzire şi suplimentul pentru energie se acordă în funcţie 
de venitul mediu net lunar pe membru de familie, respectiv al persoanei singure, prin 
compensarea procentuală a cheltuielilor de încălzire, aplicată la valorile de referinţă 
menționate anterior. 

În situaţia 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. 

În cererea şi declaraţia pe propria răspundere solicitantul ajutorului pentru 
încălzire şi al suplimentului pentru energie are obligaţia de a menţiona componenţa 
familiei, veniturile realizate, elementele de identificare a furnizorului, codul de 
client şi locul de consum, bunurile aflate în proprietate, închiriere, concesiune, 
comodat sau altă formă de deţinere, cuprinse în lista bunurilor ce conduc la 
excluderea acordării ajutorului pentru încălzirea locuinţei. Persoanele care solicită 
ajutorul pentru energie termică au obligaţia de a completa numărul de camere ale 
locuinţei. 

Pe baza datelor cuprinse în cererea şi declaraţia pe propria răspundere, a 
actelor doveditoare, precum şi a informaţiilor sau, după caz, a documentelor obţinute 
de la alte instituții, primarul stabileşte dreptul la ajutoarele pentru încălzire şi la 
suplimentul pentru energie prevăzute, prin dispoziţie scrisă. Dispoziţia se emite o 
singură dată pentru toată perioada de acordare a ajutorului.  

În cazul stabilirii dreptului la ajutorul pentru energie electrică, primarul 
dispune, în mod obligatoriu, efectuarea anchetei sociale la domiciliul sau reşedinţa 
titularului ajutorului, pentru verificarea sistemului de încălzire utilizat. 

Principalele documentele solicitate 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 deţine locuinţa, dacă 
persoana singură nu este înregistrată în evidenţele primăriei; 

d) copii ale documentelor care atestă veniturile realizate. 



                                

Agenţia Naţională pentru Plăţi și Inspecţie Socială 

Agenţia Județeană pentru Plăţi și Inspecţie Socială GORJ                                             

 

5 
 

     Pentru obţinerea informaţiilor privind veniturile realizate de persoana singură 
sau membrii familiei, autoritatea administraţiei publice locale poate încheia 
protocoale cu alte autorităţi sau instituţii. 

Pentru acordarea ajutorului pentru încălzire, indiferent de sistemul de încălzire 
utilizat, cererile şi declaraţiile pe propria răspundere se depun, individual sau prin 
asociaţiile de proprietari/locatari, la primăria comunei, oraşului ori, după caz, 
municipiului în a cărei rază teritorială se află locuinţa, de regulă, până la data de 15 
octombrie a fiecărui an. 

Pentru solicitanţii care nu îndeplinesc condiţiile de acordare a ajutorului 
pentru încălzire, primarii comunică acestora dispoziţia motivată privind respingerea 
cererii. 

În anexa 2 se regăsesc situațiile ce conduc la excluderea acordării ajutorului de 
încălzire. 

În situaţia în care consumatorii vulnerabili îndeplinesc condiţiile de acordare a 
ajutorului pentru încălzire pe parcursul sezonului rece, stabilirea dreptului se face 
prin dispoziţie a primarului, după cum urmează: 

a) începând cu luna depunerii cererii, pentru cei care au depus documentele până 
la data de 20 a lunii respective; 

b) începând cu luna următoare, pentru cei care au depus documentele după data 
prevăzută la lit. a); 

c) începând cu luna depunerii cererii, pentru beneficiarii de ajutor social al căror 
drept de ajutor social este stabilit începând cu acea lună, indiferent de data la 
care a fost depusă cererea. 

În aceleași condiții se realizează și acordarea, sau neacordarea, după caz, a 
suplimentului pentru energie. 

Agenția Județeană pentru Plăți și Inspecție Socială Gorj a procedat la 
consilierea și sprijinirea autorităților administrațiilor publice locale din județ pentru 
implementarea acestor măsuri de protecție socială, respectiv acordarea ajutoarelor 
pentru încălzire și a suplimentului pentru energie. În acest sens fost creat un grup de 
comunicare prin mijloace electronice la nivelul întregului județ, precum și o adresă 
de email dedicată centralizării datelor privind aceste ajutoare. Personalul Agenției s-
a implicat în mod activ pentru îndrumarea persoanelor desemnate cu colectarea 
datelor la nivelul primăriilor, atât telefonic cât și prin aplicații informatice de lucru la 
distanță. Tot pentru eficientizarea procesului de prelucrare a datelor colectate și de 
comunicare corectă și eficientă a acestora, au fost organizate ședințe de lucru cu 
reprezentanții administrațiilor publice locale.  

Agenția Națională pentru Plăți și Inspecție Socială, în colaborare cu agențiile 
județene, a creat un fișier PDF inteligent ce a fost îmbunătățit pe parcursul anului 
pentru optimizarea și eficientizarea procesului automat de prelucrare și centralizare 
a datelor, care se utilizează la nivelul întregii țări.  
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Fișierul PDF inteligent, împreună cu instrucțiunile de completare aferente și de 
transmitere a datelor colectate, au fost înaintate către toate primăriile din județ și 
postat pe site-ul Agenției Naționale și Agenției Județene. Prin intermediul acestuia, 
solicitanții au posibilitatea de a-l completa la domiciliu, de a-l lista, semna, scana și 
transmite împreună cu documentele aferente, de asemenea scanate, către primăria 
aferentă domiciliului/reședinței, sau de a le transmite prin poștă. Mai mult, 
formularul permite atașarea documentelor justificative și semnarea electronică, 
ulterior putând fi transmis prin email autorității locale.     

După completarea acestor fișiere pentru toți beneficiarii, datele au fost extrase 
automat prin aplicația dezvoltată de asemenea de către Agenția Națională pentru 
Plăți și Inspecție Socială în colaborare cu agențiile județene, aplicație care generează 
anexele prevăzute de HG nr.1073/2021.  

La această dată au fost centralizate și procesate la nivelul județului Gorj, toate 
solicitările de ajutor pentru combustibili solizi şi/sau petrolieri și cele de supliment 
pentru energie aferent depuse și aprobate până la data de 20 noiembrie 2022. 

În anexa nr.3, se regăsesc datele privind numărul beneficiarilor de ajutor de 
încălzire și supliment pentru combustibili solizi, defalcate pe localități. Se remarcă în 
acest sens localități cu număr mare de cereri aprobate astfel: Târgu Jiu – 639; Crușeț 
– 477; Târgu Logrești – 387; Turburea – 359; Plopșoru – 358; Padeș – 318.  

După cum se observă, pentru sezonul rece 2022/2023, aferent celor 5 luni 
(noiembrie-martie) au fost depuse și aprobate un număr de 10.961 cereri pentru 
acordarea ajutorului de încălzire cu combustibili solizi, în cuantum total de 
12.419.840 lei, iar pentru suplimentul de încălzire cu combustibili solizi, care se 
acordă lunar, au fost depuse 9.918 cereri, în cuantum total de 198.360 lei. Conform 
calendarului stabilit de către Agenția Națională pentru Plăți și Inspecție Socială, 
transferul fondurilor pentru plata acestor ajutoare către UAT-uri este stabilit a se 
realiza până la 19.12.2022, urmând ca plata către beneficiari să se efectueze până cel 
târziu 23.12.2022.  

Pentru celelalte ajutoare de încălzire și suplimente (pentru energie termică, 
pentru gaze naturale și pentru energie electrică), cererile pentru solicitarea 
drepturilor au fost procesate la nivelul UAT-urilor, urmând ca în perioada următoare 
acestea să fie centralizate la nivelul instituției noastre, împreună situațiile de plată 
emise de furnizori și certificare de către autoritățile locale,  după care vor fi 
solicitate sumele necesare efectuării plăților către furnizori. 

Precizăm faptul că, deși volumul de date procesate în vederea acordării 
ajutorului de încălzire este considerabil, toate instituțiile implicate, ANPIS, AJPIS, 
autorități publice locale au depus eforturi susținute pentru ca întreg procesul de 
prelucrare a datelor, de elaborare a documentarelor aferente și de plată a acestor 
ajutoare, să se desfășoare în termele stabilite și fără sincope. 
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Director executiv, 

Moreanu Natalia 
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Anexa nr. 1 

 

VALORI AJUTORE INCALZIRE SEZON RECE 2022/2023 

 

AJUTOR PENTRU ENERGIE TERMICĂ 

 

Valoarea de referință (aj maxim lunar) – se stabilește lunar, în limita consumului mediu 
stabilit de zone de temperatură, în funcție de prețul local al energiei termice facturate 
populației 

Venit net lunar pe membru de 
familie sau al persoanei singure 

(lei) 

Compensare 
procentuală (%) 

Ajutor 
maxim (lei) 

Supliment 
lunar pentru 

energie 
până la  200 100%  10 
200,1                     
-   320 90%  10 

320,1                      
- 440 80%  10 

440,1                      
- 560 70%  10 

560,1                      
- 680 60%  10 

680,1                      
- 920 50%  10 

920,1                      
- 1040 40%  10 

1040,1                   
- 1160 30%  10 

1160,1                   
- 1280 20%  10 

1280,1                  
- 1386 10%  10 

În cazul persoanei singure 
1280,1                  
- 2053 10%  10 
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AJUTOR PENTRU GAZE NATURALE 

 

Valoarea de referință (aj maxim lunar) – 250 lei 

Venit net lunar pe membru de 
familie sau al persoanei singure 

(lei) 

Compensare 
procentuală (%) 

Ajutor 
maxim (lei) 

Supliment 
lunar pentru 

energie 
până la  200 100% 250 10 
200,1                     
-   320 90% 225 10 

320,1                      
- 440 80% 200 10 

440,1                      
- 560 70% 175 10 

560,1                      
- 680 60% 150 10 

680,1                      
- 920 50% 125 10 

920,1                      
- 1040 40% 100 10 

1040,1                   
- 1160 30% 75 10 

1160,1                   
- 1280 20% 50 10 

1280,1                  
- 1386 10% 25 10 

În cazul persoanei singure 
1280,1                  
- 2053 10% 25 10 

            

 

 

 

AJUTOR PENTRU ENERGIE ELECTRICĂ 

 

Valoarea de referință (aj maxim lunar) – 500 lei 
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Venit net lunar pe membru de 
familie sau al persoanei singure 

(lei) 

Compensare 
procentuală (%) 

Ajutor 
maxim (lei) 

Supliment 
lunar pentru 

energie 
până la  200 100% 500 30 (70) 
200,1                     
-   320 90% 450 30 (70) 

320,1                      
- 440 80% 400 30 (70) 

440,1                      
- 560 70% 350 30 (70) 

560,1                      
- 680 60% 300 30 (70) 

680,1                      
- 920 50% 250 30 (70) 

920,1                      
- 1040 40% 200 30 (70) 

1040,1                   
- 1160 30% 150 30 (70) 

1160,1                   
- 1280 20% 100 30 (70) 

1280,1                  
- 1386 10% 50 30 (70) 

În cazul persoanei singure 
1280,1                  
- 2053 10% 50 30 (70) 

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

 

 

 

AJUTOR PENTRU COMBUSTIBILI SOLIZI SAU PETROLIERI 

 

Valoarea de referință (aj maxim lunar) – 320 lei 

Venit net lunar pe membru de 
familie sau al persoanei singure 

(lei) 

Compensare 
procentuală (%) 

Ajutor 
maxim (lei) 

Supliment 
lunar pentru 

energie 
până la  200 100% 320 20 
200,1                     
-   320 90% 288 20 

320,1                      440 80% 256 20 
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- 
440,1                      
- 560 70% 224 20 

560,1                      
- 680 60% 192 20 

680,1                      
- 920 50% 160 20 

920,1                      
- 1040 40% 128 20 

1040,1                   
- 1160 30% 96 20 

1160,1                   
- 1280 20% 64 20 

1280,1                  
- 1386 10% 32 20 

În cazul persoanei singure 
1280,1                  
- 2053 10% 32 20 

            

Anexa nr.2 

Lista bunurilor ce conduc la  

excluderea acordării ajutorului de încălzire 

 ______________________________________________________________________________ 
| Bunuri imobile                                                               | 
|______________________________________________________________________________| 
|  1 | Clădiri sau alte spaţii locative în afara locuinţei de domiciliu şi a   | 
|    | anexelor gospodăreşti                                                   | 
|____|_________________________________________________________________________| 
|  2 | Terenuri de împrejmuire a locuinţei şi curtea aferentă şi alte terenuri | 
|    | intravilane care depăşesc 1.000 mp în zona urbană şi 2.000 mp în zona   | 
|    | rurală. Fac excepţie terenurile din zonele colinare sau de munte care nu| 
|    | au potenţial de valorificare prin vânzare/construcţie/producţie agricolă| 
|____|_________________________________________________________________________| 
 ______________________________________________________________________________ 
| Bunuri mobile*)                                                              | 
|______________________________________________________________________________| 
|  1 | Autoturism/autoturisme şi/sau motocicletă/motociclete cu o vechime mai  | 
|    | mică de 10 ani cu excepţia celor adaptate pentru persoanele cu handicap | 
|    | sau destinate transportului acestora sau persoanelor dependente, precum | 
|    | şi pentru uzul persoanelor aflate în zone greu accesibile               | 
|____|_________________________________________________________________________| 
|  2 | Mai mult de un autoturism/motocicletă cu o vechime mai mare de 10 ani   | 
|____|_________________________________________________________________________| 
|  3 | Autovehicule: autoutilitare, autocamioane de orice fel cu sau fără      | 
|    | remorci, rulote, autobuze, microbuze                                    | 
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|____|_________________________________________________________________________| 
|  4 | Şalupe, bărci cu motor, scutere de apă, iahturi, cu excepţia bărcilor   | 
|    | necesare pentru uzul persoanelor care locuiesc în Rezervaţia Biosferei  | 
|    | "Delta Dunării"                                                         | 
|____|_________________________________________________________________________| 
|  5 | Utilaje agricole: tractor, combină autopropulsată                       | 
|____|_________________________________________________________________________| 
|  6 | Utilaje de prelucrare agricolă: presă de ulei, moară de cereale         | 
|____|_________________________________________________________________________| 
|  7 | Utilaje de prelucrat lemnul: gater sau alte utilaje de prelucrat lemnul | 
|    | acţionate hidraulic, mecanic sau electric                               | 
|____|_________________________________________________________________________| 
| *) Aflate în stare de funcţionare.                                           | 
|______________________________________________________________________________| 
 ______________________________________________________________________________ 
| Depozite bancare                                                             | 
|______________________________________________________________________________| 
|  1 | Depozite bancare cu valoare de peste 3.000 lei, cu excepţia dobânzii    | 
|____|_________________________________________________________________________| 
 ______________________________________________________________________________ 
| Terenuri/animale şi/sau păsări                                               | 
|______________________________________________________________________________| 
|  1 | Suprafeţe de teren, animale şi păsări a căror valoare netă de producţie | 
|    | anuală depăşeşte suma de 1.000 euro pentru persoana singură, respectiv  | 
|    | suma de 2.500 euro pentru familie                                       | 
|____|_________________________________________________________________________| 

 

Anexa nr.3 
  

    

 

Situația beneficiarilor de ajutor și supliment încălzire  
combustibili solizi - sezon 2022-2023 

  

 

Unitatea administrativ-teritorială Nr beneficiari 
ajutor incalzire 

Nr beneficiari supliment 
ajutor incalzire 

 
Total 10961 9918 

 
ALBENI 163 163 

 
ALIMPESTI 56 0 

 
ANINOASA 120 120 

 
ARCANI 66 0 

 
BAIA DE FIER 107 107 

 
BALANESTI 124 124 

 
BALESTI 339 339 

 
BALTENI 137 137 

 
BARBATESTI 61 61 

 
BENGESTI-CIOCADIA 149 149 
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BERLESTI 269 269 

 
BOLBOSI 227 0 

 
BORASCU 187 187 

 
BRANESTI 179 179 

 
BUMBESTI-JIU 20 4 

 
BUMBESTI-PITIC 57 55 

 
BUSTUCHIN 190 190 

 
CALNIC 92 92 

 
CAPRENI 123 123 

 
CATUNELE 71 71 

 
CIUPERCENI 45 45 

 
CRASNA 112 112 

 
CRUSET 477 477 

 
DANCIULESTI 287 287 

 
DANESTI 102 102 

 
DRAGOTESTI 63 63 

 
DRAGUTESTI 19 19 

 
FARCASESTI 58 58 

 
GLOGOVA 61 61 

 
GODINESTI 190 190 

 
HUREZANI 132 132 

 
IONESTI 135 135 

 
JUPANESTI 77 77 

 
LELESTI 24 0 

 
LICURICI 225 225 

 
MATASARI 230 230 

 
MOTRU 34 34 

 
MUSETESTI 13 13 

 
NEGOMIR 130 130 

 
NOVACI 174 174 

 
PADES 318 318 

 
PESTISANI 241 241 

 
PLOPSORU 358 358 

 
POLOVRAGI 250 0 

 
PRIGORIA 114 114 

 
ROSIA DE AMARADIA 198 198 

 
ROVINARI 2 2 

 
RUNCU 93 93 

 
SACELU 169 169 
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SAMARINESTI 103 0 

 
SAULESTI 176 176 

 
SCHELA 9 0 

 
SCOARTA 133 0 

 
SLIVILESTI 153 153 

 
STANESTI 97 0 

 
STEJARI 345 345 

 
STOINA 162 162 

 
TANTARENI 332 332 

 
TARGU CARBUNESTI 57 57 

 
TARGU JIU 639 639 

 
TARGU LOGRESTI 387 387 

 
TELESTI 264 264 

 
TICLENI 20 20 

 
TISMANA 267 267 

 
TURBUREA 359 359 

 
TURCENI 116 122 

 
TURCINESTI 28 0 

 
URDARI 63 63 

 
VAGIULESTI 88 88 

 
VLADIMIR 95 57 
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MINISTERUL AFACERILOR INTERNE 
DEPARTAMENTUL PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ 
INSPECTORATUL GENERAL PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ 
INSPECTORATUL PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ 
“LT.COL. DUMITRU PETRESCU” AL JUDEŢULUI GORJ 

                           
        
   

INFORMARE 
privind activitățile preventive desfășurate de Inspectoratul pentru Situații de 

Urgență “Lt. col. Dumitru Petrescu” al județului Gorj, 
 în primele 11 luni ale anul 2022 

 
 

În primele 11 luni ale anului activitatea Inspectoratului a fost orientată atât 

contextualizat conform celor dispuse de Inspectoratul General pentru Situații de Ugență, 

cât și ca urmare a situației operative înregistrată la nivelul județului, a obiectivelor 

stabilite prin Concepţia specifică și a Planului cu principalele activități pentru anul 2022, 

acționând pe următoarele direcții: 

• urmărirea aplicării riguroase a reglementărilor din domeniile apărării împotriva 

incendiilor, protecţiei la dezastre şi protecţiei civile la nivelul factorilor cu 

responsabilităţi în domeniu; 

• intensificarea eforturilor în întreprinderea demersurilor din competenţa instituţiei 

pentru autorizarea obiectivelor care funcţionează fără autorizaţii de securitate la 

incendiu, în special a clădirilor aparţinând unităţilor de învățământ;  

•  scăderea numărului de victime ale incendiilor şi altor situaţii de urgenţă, prin 

furnizarea mesajelor preventive ale campaniilor de naţionale de informare şi educare 

preventivă a populaţiei, prin implicarea mass-mediei locale. 

Analiza activităților de prevenire pe fiecare formă în parte se prezintă astfel: 

I. Activitatea de avizare-autorizare 

În primele 11 luni ale anului în domeniul de reglementare au fost înregistrate și 

analizate un număr de 647 solicitări, fiind emise 73 avize de securitate la incendiu, 2 

avize de protecție civilă, 42 autorizații de securitate la incendiu, 12 acorduri pentru 

organizarea jocurilor de artificii, 5 acorduri pentru comercializarea artificiilor, 4 avize 

amplasare în parcelă și 49 puncte de vedere la PUG, PUZ, PUD, restul solicitărilor fiind 

Ex. unic 
Nr. 3131128 
Tg-Jiu,  
07.12.2022 
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respinse pentru nedepunerea documentațiilor în volum complet, nerespectarea cerințelor 

potrivit reglementărilor tehnice în vigoare, ori, neîncadrarea în categoria obiectivelor 

care fac obiectul autorizării. 

Ca obiective de investiții importante care au obținut autorizația de securitate la 

incendiu, putem exemplifica: Vel Pitar S.A., Ghiocela S.R.L., Mirual Prod SRL, Event 

System SRL, Ralexcons SRL, SC Leurda SRL, iar pentru casele de cultură Tg-Jiu, 

Novaci și Spitalul Județean de Urgență Tg-Jiu - Spital nr. 3 (700), a fost obținut avizul 

de securitate la incendiu. 

În ceea ce privește activitatea de autorizare a unităților de învățământ, din totalul 

de 525 clădiri, 198 dețin autorizație de securitate la incendiu, 47 necesită obținerea 

autorizației, dintre care 46 dețin aviz de securitate la incendiu, iar pentru 280 clădiri nu 

este necesară obținerea acestui act administrativ. 

În perioada analizată au fost autorizate 22 clădiri cu destinația de unități de 

învățământ. 

În momentul de față, pentru obținerea autorizațiilor de securitate la incendiu, 

autoritățile publice locale au întreprins lucrări de investiții care se află în diferite faze de 

execuție. 

În ceea ce privește funcționarea fără autorizație de securitate la incendiu, 

precizăm că, în conformitate cu prevederile articolelor 57^1 alin. (1) și (2) din 

Legea nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor (republicată), 

instituțiile publice și operatorii economici care fac dovada alocării fondurilor 

necesare sau a încheierii de contracte pentru proiectarea şi execuţia lucrărilor 

pentru conformarea construcţiilor la cerinţa esențială - securitate la incendiu, sunt 

exceptate de la aplicarea sancțiuni contravenționale cu amendă, iar răspunderea 

pentru funcționarea construcțiilor/clădirilor revine exclusiv beneficiarilor 

investițiilor. 

Totodată, unităților de învățământ care urmează să obțină autorizația de securitate 

la incendiu, le-a fost acordată asistență tehnică de specialitate, iar autoritățile publice 

locale deținătoare ale construcțiilor au fost informate cu privire la măsurile ce trebuie 

întreprinse în perioada următoare pentru finalizarea procesului de autorizare.  

 

mailto:office@isugorj.ro
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II. Activitatea de control și informare preventivă 

Activitatea de control a fost orientată pe următoarele direcții: 

- desfășurarea activităților prevăzute în planul de măsuri pentru sezonul rece 

2021-2022; 

- diminuarea riscurilor generate de infrastructura sanitară învechită prin 

implicarea activă a inspectoratului, atât cu personal de la inspecția de prevenire, 

personal operativ, cât și prin comisii mixte cu implicarea altor instituții; 

- desfășurarea de activități de colaborare cu APIA și GNM în vederea diminuării 

numărului de arderi necontrolate pe terenurile agricole; 

- desfășurarea de activități în baza planului sezonului estival. 

Astfel, în primele 11 luni ale anului au fost executate 1202 controale de prevenire 

(102 obiective de investiții, 757 operatori economici, 253 instituţii, 75 localități), 7 

audituri la persoanele care efectuează lucrări în domeniul apărării împotriva incendiilor, 

852 situații de acordare asistență tehnică de specialitate, 74 participări în comisii tehnice, 

785 exerciții de alarmare, evacuare și intervenție la locul de muncă și 1424 instruiri cu 

personalul de la operatori economici, instituții si localități.  

Pe timpul activităţilor de control au fost constatate 5060 nereguli şi deficienţe de 

natură organizatorică şi tehnică, 961 nereguli şi deficienţe fiind remediate pe timpul 

controalelor. Pentru nerespectarea regulilor şi măsurilor de apărare împotriva 

incendiilor şi protecţia civilă persoanele vinovate au fost sancţionate aplicându-se 

4267 sancţiuni contravenţionale, din care 3799 avertismente şi 468 amenzi, în 

cuantum de 691.000 lei.  

Controalele de prevenire au fost finalizate prin analize desfăşurate cu factorii de 

conducere şi personalul cu atribuţii în domeniul managementului situaţiilor de urgenţă, 

cărora le-au fost prezentate stadiul realizării măsurilor de apărare împotriva incendiilor 

precum şi măsurile urgente ce trebuiesc întreprinse pentru remedierea neajunsurilor.  

În perioada analizată, activitatea de informare preventivă a vizat cunoașterea de 

către populaţie a principalelor riscuri potențial generatoare de situații de urgență, a 

măsurilor de prevenire a situațiilor de urgență, precum şi modul de comportare în cazul 

producerii unor situaţii de urgenţă, fiind concretizată prin: 

- întocmirea și transmiterea spre publicare în mass-media a 50 articole; 

mailto:office@isugorj.ro
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- peste 150 de intervenții în cadrul emisiunilor radio/TV; 

- diseminarea în mediul on-line a peste 500 materiale cu principalele măsuri de 

prevenire a situațiilor de urgență; 

- distribuirea a peste 50.000 materiale (afișe, pliante, flyere, etc.) cu reguli și 

măsuri de prevenire, respectiv mod de comportare în diferite situații de urgență. 

III. Activitatea de soluţionare a petiţiilor 

În perioada analizată au fost primite 43 petiţii/reclamații/sesizări privind 

nerespectarea prevederilor legale în domeniul de competență, acestea fiind soluţionate 

în termenul legal. 

IV. Obiective și direcții de acțiune 

În perioada următoare vom continua demersurile pentru reducerea numărului de 

obiective puse în funcţiune fără autorizaţie de securitate la incendiu, prin intensificarea 

controalelor, măsurile pentru creşterea rolului de autoritate de stat al instituţiei şi 

sporirea nivelului de securitate a cetăţeanului, precum și asigurarea transparenței în 

lucrul cu societatea civilă prin acordarea asistenţei tehnice de specialitate, atât pe timpul 

activităților desfășurate, cât și la solicitare. 

 În concluzie, activitatea de prevenire desfășurată în primele 11 luni ale anului a 

avut la bază principiile cooperării inter și intrainstituționale, responsabilității și 

implicării active a tuturor factorilor cu atribuții în domeniul de competență pentru 

atingerea obiectivelor asumate. 

  

 
 
 

 

 
INSPECTOR ŞEF 

      Colonel 

 

Augustin MALACU 
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