
COMPARTIMENTUL PROTECŢIE SOCIALĂ CONSUMATORI 

VULNERABILI 
(locaţia: Bucureşti, Sector 1, B-dul Mareşal Al. Averescu nr. 17, aflat în 

subordonarea directorului general adjunct protecţie socială) 
 

îndeplineşte următoarele atribuţii principale: 
 

 asigură la începutul fiecărui sezon rece, preluarea cererilor/declaraţii pe 
propria răspundere privind acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinţei 
conform OUG 70/2011; 

 asigură primirea în perioada aprilie-mai a actelor necesare în vederea verificării 
datelor înscrise în cererea/declaraţie pe propria răspundere în ceea ce priveşte 

veniturile realizate şi componenţa familiei; 
 asigură analizarea fiecărui dosar în parte în vederea menţinerii/recuperării 

sumelor acordate pentru sezonul respectiv; 

 gestionează anchetele sociale care se vor efectua şi conexarea acestora cu 
cererea şi actele în vederea recuperării/menţinerii ajutorului; 

 colaborează cu instituţiile abilitate în vederea eliberării de documente cu privire 
la alte venituri realizate sau bunuri deţinute de către beneficiarii de ajutor 
pentru încălzire; 

 colaborează cu instituţiile abilitate de a furniza informaţii care conduc la 
verificarea datelor înscrise în cererea/declaraţie pe propria răspundere; 

 asigură implementarea controlului intern managerial, conform legislaţiei 
specifice în vigoare; 

 colaborează cu Primăria Sectorului 1 în vederea semnării de către Primarul 

Sectorului 1 a dispoziţiilor de acordare/neacordare, a contestaţiilor, a situaţiilor 
centralizatoare, a deconturilor şi a dispoziţiilor de recuperare; 

 întocmeşte referatele asupra cazurilor în vederea soluţionării contestaţiilor 
beneficiarilor; 

 analizează dosarele şi redactează răspunsurile la adresele/sesizările primite,  

în termenul stabilit conform legii în vigoare; 
 asigură conexarea cererii/declaraţii pe propria răspundere cu: actele depuse 

de către beneficiar, cu dispoziţia de acordare/neacordare/încetare/recuperare, 
cu documentele emise de către DITL-uri şi AFP-uri şi cu confirmărilor de primire 
la dispoziţiile de recuperare/acordare/neacordare/încetare; 

Pot beneficia de ajutor pentru încălzirea locuinței: 

 familiile sau persoanele singure (persoanele care au împlinit vârsta de 18 ani, 
care locuiesc singure și care nu se mai află în întreținerea părinților, precum și 
persoanele cu vârstă cuprinsă între 16 și 18 ani, care locuiesc și se gospodăresc 

singure și au capacitate de exercițiu anticipată, potrivit prevederilor art.40 din 
Legea nr.287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările și 

completările ulterioare, cu domiciliul sau, după caz, reședința pe raza 
sectorului 1. 

 cetățeni români, precum și cetățeni străini ori apatrizi cu domiciliu sau, după 

caz, reședința în România, stabilită în condițiile legislației române. 
 familiile și persoanele singure care nu au cetățenia română, dacă se află în una 

din următoarele situații: 
a. 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;  



b. 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;  

c. sunt apatrizi care au domiciliul sau, după caz, reşedinţa în România, în 
condiţiile legii.  
 

*Ajutorul pentru încălzirea locuinței se acordă famiilor, respectiv persoanelor 
singure numai pentru locuința de domiciliu sau, după caz, de reședință a acestora. 

 
Titularul ajutorului pentru încălzirea locuinţei este reprezentantul familiei sau, 
după caz, persoana singură care îndeplineşte condiţiile legale de acodare a 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 
vârsat de 16 ani. 

 Pentru acordarea ajutorului cu energie termică, limita venitului mediu net lunar  
pe membru de familie este de 786 lei în cazul familiilor şi 1.082 lei în cazul 

persoanei singure. 
 Pentru acordarea ajutorului cu gaze naturale, energie electrică, precum şi cel cu 

lemne, cărbuni şi combustibili petrolieri, limita venitului net pe membru de familie 

este de 615 lei atât în cazul familiilor cât şi în cazul persoanei singure. 
 

Ajutoarele pentru încălzirea locuinţei cu energie electrică se acordă doar 
în situația în care acesta este principalul sistem de încălzire utilizat. 
 

 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 

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. 
 

 


