
AJUTOARELE PENTRU ÎNCĂLZIREA LOCUINȚEI
în perioada sezonului rece 1 noiembrie 2013 – 31 martie 2014

Act normativ de bază: Ordonanța de urgență a Guvernului nr.70/2011 privind măsurile de protecţie

socială în perioada sezonului rece

Act normativ modificator: Ordonanța Guvernului nr.27/2013 pentru modificarea și completarea

Ordonanța de urgență a Guvernului nr.70/2011 privind măsurile de protecţie socială în perioada

sezonului rece

Normele metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 70/2011
privind măsurile de protecţie socială în perioada sezonului rece, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr.

920/2011, au fost modificate și completate printr-un nou act normativ aprobat în ședința Guvernului din

data de 9 octombrie 2013, respectiv Hotărârea Guvernului nr. 778/2013, publicată în Monitorul Oficial
al României, Partea I nr.631 din 11 octombrie 2013.

Precizări:

http://www.mmuncii.ro/j3/images/Documente/Familie/DGAS/AjutoareIncalzireaLocuintei/1. Hotararea Guvernului nr.778 din 2013.pdf


 Formularul de cerere și declarație pe propria răspundere este un formular unic care se va

utiliza pentru acordarea a trei beneficii de asistență socială:

 ajutor social (Legea nr.416/2001 privind venitul minim garantat)

 alocația pentru susținerea familiei (Legea nr.277/2010 privind alocația pentru susținerea
familiei)

 ajutorul pentru încălzirea locuinței (Ordonanța de urgență a Guvernului nr.70/2011 privind

măsurile de protecție socială în perioada sezonului rece).
Formularul se completează:

- în nume propriu – de către persoana îndreptățită
- în calitate de reprezentant al familiei

http://www.mmuncii.ro/j3/images/Documente/Familie/DGAS/AjutoareIncalzireaLocuintei/2. cerere solicitare ajutor.pdf
http://www.mmuncii.ro/j3/images/Documente/Familie/DGAS/AjutoareIncalzireaLocuintei/3._Legea_nr_416_din_2001.doc
http://www.mmuncii.ro/j3/images/Documente/Familie/DGAS/AjutoareIncalzireaLocuintei/4.Legea_nr_277_din_2010.doc
http://www.mmuncii.ro/j3/images/Documente/Familie/DGAS/AjutoareIncalzireaLocuintei/5._OUG_nr_70_din_2011.doc


- în numele persoanei îndreptățite – în acest caz fiind necesar mandat din partea acesteia sau orice

alt document care atesta aceasta calitate

Noile formularele de cerere și declarație pe propria răspunderepot fi procurate de solicitanți, de

la autoritatea administrației publice locale (primărie), cât și de pe site-urile MMFPSPV, ANPIS,

AJPIS, primăriilor.

Actele doveditoare privind componența familiei și veniturile nete lunare ale acestora, precum și acte
privind locuinţa sau bunurile deţinute de solicitanți se depun pentru acordarea ajutorului pentru

încălzirea locuinței.

Ajutoarele pentru încălzirea locuinței se acordă pentru:
- energie termică în sistem centralizat,

- gaze naturale,

- lemne, cărbuni, combustibili petrolieri,



- energie electrică, în situația în care acesta este principalul sistem de încălzire utilizat -

nou introdus începând cu sezonul rece 1 noiembrie 2013 – 31 martie 2014.

Nivelele de venituri și cuantumurile ajutoarelor acordate de la bugetul de stat exprimate în lei și
raportate la ISR sunt următoarele:

Limite venituri Compensare lunară
energie termică

Cuantum lunar
ajutor gaze
naturale

Cuantum lunar
ajutor energie

electrică

Cuantum lunar ajutor
lemne, cărbuni,

combustibili petrolieri

lei ISR familii persoane
singure lei ISR lei ISR lei ISR

până
la 155

până la 0,310 90% 100% 262 0,524 240 0,480 54 0,108

155,1 -
210 0,3102 - 0,420 80% 90% 190 0,380 216 0,432 48 0,096

210,1 -
260

0,4202 - 0,520 70% 80% 150 0,300 192 0,384 44 0,088

260,1 -
310

0,5202 - 0,620 60% 70% 120 0,240 168 0,336 39 0,078

310,1 -
355

0,6202 - 0,710 50% 60% 90 0,180 144 0,288 34 0,068

355,1 -
425 0,7102 - 0,850 40% 50% 70 0,140 120 0,240 30 0,060



425,1 -
480 0,8502 - 0,960 30% 40% 45 0,090 96 0,192 26 0,052

480,1 -
540 0,9602 - 1,080 20% 30% 35 0,070 72 0,144 20 0,040

540,1 -
615 1,0802 - 1,230 10% 20% 20 0,040 48 0,096 16 0,032

615,1 -
786

1,2302 - 1,572 5% 15%

786,1 -
1082 1,5722 - 2,164 10%

 Dreptul la ajutorul pentru încălzirea locuinței se stabilește prin dispoziție a primarului.

 Ajutorul pentru încălzirea locuinței se acordă pe tot parcursul sezonului rece, în funcție de

îndeplinirea de către solicitant a condițiilor de acordare.



 Pentru a beneficia de ajutor pentru încălzirea locuinței începând cu luna noiembrie 2013 cererea

și documentele doveditoare pot fi depuse până la data de 20 noiembrie 2013.

 Formularele se depun la primărie individual.


