
Măsurile de protecţie socială în perioada sezonului rece 

Ajutorul pentru Încălzirea Locuinţei

Ajutorul pentru încălzirea locuinţei este o măsură de sprijin destinată consumatorilor vulnerabili cu 
venituri situate până la un prag stabilit de lege şi care are drept scop acoperirea integrală sau, după caz, 
a unei părţi din cheltuielile cu încălzirea locuinţei.
Consumatorii vulnerabili sunt acele persoane singure sau familii care nu îsi pot asigura din bugetul propriu 
acoperirea integrală a cheltuielilor legate de încalzirea locuintei și ale căror venituri sunt situate în limitele 
prevazute de lege.

Care sunt veniturile maxime pe care trebuie să le înregistreze o persoană singură sau o familie 
pentru a putea benefic ia de ajutorul pentru încălzirea locuinţei?

- familiile și persoanele singure care au un venit lunar de până la 750 lei pe membru de familie și folosesc 
pentru incălzirea locuinţei gaze naturale, energie electrică sau combustibili solizi;
- familiile care au un venit lunar de până la 786 lei pe membru de familie și persoanele singure care au un 
venit lunar de pana la 1.082 lei și care folosesc pentru încălzirea locuinţei energie termică;

Cine poate benefic ia de ajutorul pentru încălzirea locuinţei?

Beneficiază de ajutoare pentru încălzirea locuinţei familiile ori persoanele singure, cetăţeni români, 
precum și cetăţeni străini ori apatrizi, cărora li s-a acordat, în condiţiile legii, o formă de protecţie și 
au domiciliul sau, după caz, reședinta în România, stabilită în conditiile legislatiei române.

Tipuri de ajutoare pentru incalzirea locuinţei

Ajutoarele pentru incalzirea locuintei se definesc în functie de sistemul de încălzire utilizat și se acordă 
numai pentru un singur sistem de încălzire, acesta fiind cel principal utilizat (nu se pot primi ajutoare de 
incalzire pentru 2 tipuri de încălzire în același timp). Astfel, există următoarele tipuri:

• Ajutorul pentru încălzirea locuinţei cu energie termică în sistem centralizat;
• Ajutorul pentru încălzirea locuinţei cu energie electrică;
• Ajutorul pentru încălzirea locuinţei cu gaze naturale; 
• Ajutorul pentru încălzirea locuinţei cu lemne, cărbuni, combustibili petrolieri.

Perioada de acordare

Perioada de acordare a ajutoarelor pentru încălzirea locuinţei este cuprinsă între data de 1 noiembrie a 
anului curent și data de 31 martie a anului următor.

Condiţii de acordare
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Ajutorul pentru încălzirea locuinţei se acordă pe baza Cererii si a Declaraţiei pe propria răspundere a 
solicitantului privind componenţa familiei și veniturile acesteia, însotită de actele doveditoare.
Cererea se depune, la primăria de domiciliu, de către titularul ajutorului pentru încalzirea locuintei, care 
poate fi:

• proprietarul locuinţei;
• persoana care a înstrăinat locuinţa pe baza unui contract cu clauză de întreţinere;
• titularul contractului de închiriere;
• alt membru de familie major și legal împuternicit de proprietar/titular de contract de inchiriere;
• reprezentant legal pentru persoane singure care nu au împlinit 18 ani.

Ce venituri se iau în calcul la stabilirea dreptului pentru acordarea ajutorului pentru 

incălzirea locuinţei?

La stabilirea venitului net lunar al familiei sau, după caz, al persoanei singure, se iau în considerare toate 
veniturile pe care membrii familiei le-au realizat în luna anterioară celei în care se solicită dreptul la ajutor 
pentru încălzire, inclusiv cele care provin din drepturi de asigurări sociale de stat, asigurări de șomaj, 
indemnizaţii, alocaţii și ajutoare cu caracter permanent, indiferent de bugetul din care se suporta, 
obligaţii legale de întretinere și alte creanţe legale.

ATENTIE! Nedeclararea corectă a componentei familiei, a veniturilor realizate de membrii 
acesteia, precum si a bunurilor mobile si imobile deţinute, constituie contraventie, și se 
sanctioneaza cu amenda de la 200 de lei la 1000 de lei. (Art. 33 alin. (3) din O.U.G. nr. 70/2011).
Singurele venituri care nu se iau în calcul sunt: alocaţia de stat, ajutorul social, alocaţia pentru susţinerea 
familiei, bugetul personal complementar acordat persoanelor cu handicap, bursele de studiu, sociale și  
sprijinul financiar “Bani de liceu”.  
De asemenea, legislaţia prevede că anumite bunuri mobile și imobile, dar și conturile bancare pot conduce la 
excluderea acordării ajutorului pentru încălzirea locuinţei. În categoria bunurilor imobile intră clădiri sau 
alte spaţii locative în afara locuinţei de domiciliu și a anexelor gospodărești.
 De asemenea, autoturismul sau motocicleta cu o vechime mai mică de zece ani, cu excepţia celor adaptate 
pentru persoanele cu handicap ori destinate transportului acestora sau persoanelor dependente, precum și 
pentru uzul persoanelor aflate în zone greu accesibile conduc la excludere. La fel se întâmplă dacă 
solicitantul are mai mult de un autoturism/motocicletă cu o vechime mai mare de zece ani sau tractor sau 
combină autopropulsată.  Depozitele  bancare cu o valoare de peste 3.000 lei, terenurile, animalele și 
păsările din gospodărie a căror valoare netă de producţie anuală depășește suma de 1.000 euro pentru 
persoana singura, respectiv suma de 2.500 euro pentru familie reprezintă, de asemenea bunuri ce conduc 
la excluderea ajutorului.

Stabilirea dreptului de acordare

În situatia în care consumatorii vulnerabili îndeplinesc condiţiile de acordare, stabilirea dreptului la 
ajutorul pentru incalzirea locuintei se face, prin dispozitie a primarului, o singură dată, pe întreaga 
perioadă a sezonul rece, în funcţie de îndeplinirea condiţiilor de acordare, după urmatoarele reguli:

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

• începând cu luna următoare, pentru cei care au depus documentele după data de 20 a lunii în curs;
Pe lângă ajutoarele acordate de la bugetul de stat, în funcţie de resursele proprii, autorităţile 
administraţiei publice locale (primarii) pot veni, suplimentar, în sprijinul categoriilor defavorizate, 
prin acordarea din bugetul local de ajutoare peste limitele de venituri și cuantumurile celor acordate 
din bugetul de stat, pe baza de hotărâri ale consiliilor locale.
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Plata ajutorului pentru încălzirea locuinţei 

Fondurile necesare pentru plata ajutorului pentru încălzirea locuinţei se asigură din bugetul de stat, prin 
bugetul Ministerului Muncii și Protecţiei Sociale. Decontarea sumelor cu titlu de ajutor pentru încălzirea 
locuinţei se realizează lunar de către agenţiile teritoriale pentru plăţi și inspecţie socială, pe baza 
borderoului centralizator primit de la primării lunar,  pentru tipurile de incălzire cu energie termică, 
energie electrică și gaze naturale și o singură dată pentru tot sezonul rece sau pentru lunile rămase din 
sezonul rece în cazul incălzirii cu lemne. Plata ajutoarelor pentru încălzirea locuinţei cu ET, EE și GN se 
efectuează de către Agenţiile teritoriale pentru Plăţi și Inspecţie Socială către furnizorii de energie 
termică, energie electrică și gaze naturale, după emiterea de către aceștia a facturilor, iar ajutorul 
pentru încălzirea locuinţei cu lemne se plătește către primării, banii ajungând prin inermediul acesteia, la 
beneficiar.

Situaţia ajutorului pentru incălzirea locuinţei, situaţie comparativă între sezonul rece 2018 –

2019 și sezonul anterior 2017 – 2018

Tip de incalzire Nr.benefic iari

2018 - 2019

Sume plătite –
lei

2018 - 2019

Nr.benefic iari

2017 - 2018

Sume plătite –
lei

2017 - 2018

Energie termică 1,601 518,506 2,773 927,276

Gaze naturale 1,465 946,693 2,545 1334,350

Energie 
electrică

125 61,293 199 89,204

Lemne 5,279 1,170,534 8,700 1,732,417

Total 8,470 2,697,026 14,217 4,083,247

In ceea ce privește evoluţia nr. de  beneficiari de ajutor pentru încălzirea locuinţei, se observă o 

scădere a numărului acestora în sezonul rece 2018-2019 faţă de sezonul rece anterior, astfel: de la 14.217 

beneficiari în sezonul rece 2018 – 2019 la 8.470 beneficiari  în sezonul rece 2017 - 2018. Motivele care au 

stat la baza diminuării numărului beneficiarilor au fost, în principal, creșterea veniturilor persoanelor 

singure și a familiilor, respectiv creșterea cuantumului salariului minim pe economie, mărirea valorii 
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punctului de pensie și nivelul indemnizaţiei pentru pensionari etc.

De asemenea, se poate observa că cei mai mulţi beneficiari de ajutor pentru încălzirea locuinţei sunt 

beneficiari de ajutor pentru încălzirea locuinţei cu lemne. (aproximativ 60% din nr. total al beneficiarilor).

Ponderea benefic iarilor pe tip de încălzire, situaţie comparativă între sezonul rece 2018 – 2019  

și 2017 – 2018

• In sezonul rece 2018 - 2019 ponderea beneficiarilor de ajutorul pentru incalzirea locuinţei cu energie 

termică din totalul beneficiarilor a reprezentat 18,9% din totalul beneficiarilor, faţă de 19,5% cât au 

reprezentat în sezonul rece anterior (2017 - 2018).

• In sezonul rece 2018 - 2019 ponderea beneficiarilor de ajutorul pentru incalzirea locuinţei cu gaze 

naturale din totalul beneficiarilor a reprezentat 17,3% din totalul beneficiarilor, faţă de 17,9% cât au 

reprezentat în sezonul rece anterior (2017 - 2018).

• In sezonul rece 2018 - 2019 ponderea beneficiarilor de ajutorul pentru incalzirea locuinţei cu energie 

electrică din totalul beneficiarilor a reprezentat 1,5% din totalul beneficiarilor, faţă de 1,4% cât au 

reprezentat în sezonul rece anterior (2017 - 2018).

• In sezonul rece 2018 -2019 ponderea beneficiarilor de ajutorul pentru incalzirea locuinţei cu lemne din 

totalul beneficiarilor a reprezentat 62,4% din totalul beneficiarilor, faţă de 61,2% cât au reprezentat în 

sezonul rece anterior (2017 - 2018).

Bibliografie: 

Actele normative care stau la baza acordării ajutorului pentru încălzirea locuinţei:

• Ordonanţa de urgenţă Nr. 70/2011 din 31 august 2011privind măsurile de protecţie socială în perioada 

sezonului rece, cu modificările și completările ulterioare;

• Hotărârea  nr. 920/2011 din 21 septembrie 2011 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a 
prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 70/2011 privind măsurile de protecţie socială în 

perioada sezonului rece, cu modificările și completările ulterioare;
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