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ACORDAREA AJUTORULUI DE ÎNCALZIRE A LOCUINȚEI ÎN PERIOADA 

SEZONULUI RECE, MODIFICĂRI ADUSE DE OUG 114/2018 

 

Majorarea veniturilor populaţiei, cu precădere cele ale unora dintre persoanele 

vârstnice, şi nivelul indemnizaţiei sociale pentru pensionari de la 520 de lei la 640 de 

lei a făcut ca multe persoane care beneficiau de ajutor pentru încălzirea locuinţei să 

nu mai primească în sezonul 2018 – 2019 acest ajutor bănesc. 

Astfel, potrivit Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 114/2018, limita maximă a 

venitului net pe membru de familie/persoană singură se majorează la 750 de lei 

pentru solicitanţii ajutorului pentru încălzirea locuinţei cu gaze naturale, energie 

electrică şi combustibili solizi sau petrolieri. 

Pentru intervalul de venituri 540,1 lei – 750 lei, cuantumul ajutorului lunar va fi de 

20 lei pentru toate cele trei tipuri de ajutor pentru încălzirea locuinţei. 

Pentru a beneficia de ajutor pentru încălzirea locuinţei începând cu luna ianuarie 

2019, solicitanţii au posibilitatea să înregistreze Cererile şi declaraţiile pe propria 

răspundere însoţite de documentele doveditoare privind componenţa familiei şi 

veniturile nete realizate de membrii acesteia până în data de 20.01.2019, la sediul 

primăriilor de domiciliu. 

 

 

 

Presedintia României la Consiliul Uniunii Europene 
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Pot beneficia de ajutor pentru încălzirea locuinţei: 

- familiile sau persoanele singure (persoanele care au împlinit vârsta de 18 ani, 

care locuiesc singure şi care nu se mai află în întreținerea părinţilor, precum şi 

persoanele cu vârstă cuprinsă între 16 şi 18 ani, care locuiesc şi se gospodăresc 

singure şi au capacitate de exerciţiu anticipată, potrivit prevederilor art.40 din Legea 

nr.287/2009  

- cetăţeni români, precum şi cetăţeni străini ori apatrizi cu domiciliu sau, după caz, 

reşedinţa în România, stabilită în condiţiile legislaţiei române. 

- familiile şi persoanele singure care nu au cetăţenia română, dacă se află în una din 

următoarele situaţii: 

- sunt cetăţeni ai unui stat membru al Uniunii Europene, ai Spaţiului Economic 

European, ai Confederaţiei Elveţiene sau ai altor state, pe perioada în care au 

domiciliul sau, după caz, reşedinţa în România, în condiţiile legii; 

- sunt cetăţeni străini sau apatrizi cărora li s-a acordat, în condiţiile legii, o formă de 

protecţie şi au domiciliul sau, după caz, reşedinţa în România, în condiţiile legii; 

- sunt apatrizi care au domiciliul sau, după caz, reşedinţa în România, în condiţiile 

legii. 

Ajutorul pentru încălzirea locuinței se acordă familiilor, respectiv 

persoanelor singure numai pentru locuinţa de domiciliu sau, după caz, de 

reşedinţă a acestora. 

Titularul ajutorului pentru încălzirea locuinţei este reprezentantul familiei 

sau, după caz, persoana singură care îndeplineşte condiţiile legale de acordare a 
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ajutorului, care solicită acordarea acestuia şi care poate fi după caz; proprietarul 

locuinţei, succesorul de drept al acestuia, persoana care a înstrăinat locuinţa în baza 

unui contract de vânzare-cumpărare cu clauză de întreţinere sau cu drept de 

habitaţie, titularul contractului de închiriere, comodat, concesiune al acestuia ori alt 

membru de familie major şi împuternicit de proprietarul locuinţei sau de titularul 

contractului de închiriere ori, după caz, reprezentantul legal al persoanei singure 

care nu a împlinit vârsta de 16 ani. 

Cine nu poate beneficia de ajutorul de încălzire: 

Ajutoarele de încălzire nu se acordă persoanelor/familiilor care deţin cel puţin unul 

dintre bunurile prevăzute în Anexa nr. 4 la normele metodologice de aplicare a 

prevederilor legii nr.416/2001 privind venitul minim garantat, respectiv: 

- clădiri sau alte spaţii locative în afara locuinţei de domiciliu şi a anexelor 

gospodăreşti sau alte imobile aflate în proprietate; 

  -  mijloace de transport (autoturism/autoturisme şi/sau motocicletă/motociclete cu 

 o vechime mai mică de 10 ani cu excepţia celor adaptate pentru persoanele cu 

 handicap ori destinate transportului acestora sau persoanelor dependente precum 

 şi pentru uzul  persoanelor aflate în zone greu accesibile, mai mult de un 

 autoturism/motocicletă cu  o vechime mai mare de 10 ani); 

- terenuri de împrejmuire a locuinţei şi curtea aferentă şi alte terenuri intravilane 

care depăşesc 1000 m² în zona urbană şi 2000m² în zona rurală; 

- depozite bancare de peste 3.000 lei etc. 

În cazul în care familia sau persoana singură are în proprietate, închiriere, 

concesiune, comodat sau altă formă de deţinere cel puţin unul dintre bunurile 

cuprinse în lista bunurilor ce conduc la excluderea acordării ajutorului pentru 
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încălzirea locuinţei, conform Anexei 2 la Normele metodologice de aplicare a 

prevederilor OUG nr.70/2011 privind măsurile de protecţie socială în perioada 

sezonului rece, aprobate prin H.G. nr. 920/2011, aceasta nu beneficiază de ajutor 

pentru încălzirea locuinţei. 

Situaţia beneficiarilor si a sumelor plătite, comparativ pe 

ultimele 3 sezoane 

Tip ajutor 

de încălzire 

Sezon rece noiembrie 

2016-martie 2017 

Sezon rece noiembrie 

2017-martie 2018 

Sezon rece noiembrie 

2018-martie 2019 

Număr 

mediu de 

beneficiari 

Plăţi 

efectuate 

lei 

Număr 

mediu de 

beneficiari 

Plăţi 

efectuate 

lei 

Număr 

mediu de 

beneficiari 

Plăţi 

efectuate 

lei 

Ajutor de 

încălzire cu 

lemne 

9.593 1.787.510 6.616 1.176.584 3.163 639.167 

Ajutor de 

încălzire cu 

gaze 

naturale 

1.507 806.093 1.936 589.889 400 23.499 

Ajutor de 

încălzire cu 

energie 

electrică 

367 180.143 240 120.994 123 Nu s-au 

facut plăţi 

până la 

această 

dată. 

                                           
                                             Director Executiv 
                                                  Ileana  Ghiţă 


