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Saracia energetica este o mare provocare societala, avand impact direct asupra 
sanatatii §i afectand aproximativ 54 de milioane de cetateni europeni ( CE). Preturile 
ridicate ale energiei, veniturile mici si locuintele izolate necorespunzator, umede si 
nesanatoase sunt cauze ale ratei crescute de saracie energetica. Preturile la energia electrica 
au crescut semnificativ in majoritatea tarilor in ultimul deceniu, ceea ce, in combinatie cu 
criza economica §i financiara recenta si cu performanta energetica slaba a parcului imobiliar 
din Europa, a provocat ingrijorari tot mai mari legate de saracia energetica in Europa.

In jur de 11 % din populatia din UE - 54 de milioane de cetateni europeni - sunt 
afecta^i de saracia energetica. §i totusi, majoritatea tarilor din UE nu au inca indicatori 
pentru identificarea sau cuantificarea consumatorilor vulnerabili de energie si nu 
directioneaza in mod corespunzator masurile impotriva saraciei energetice.

Deosebit de ingrijorat de saracia energetica, Comitetul European al Regiunilor a 
adoptat in unanimitate Avizul pe tema „Guvemanta pe mai multe niveluri §i cooperarea 
intersectoriala pentru combaterea saraciei energetice”_. Avizul include o serie de propuneri, 
printre care dezvoltarea in continuare a definitiei europene a saraciei energetice, investitii 
specifice in eficienta energetica, o revizuire a pietei unice care sa ofere preturi scazute la 
energia pentru gospodarii §i obiective cu calendar precis de eliminare a saraciei energetice.

Saracia energetica desemneaza imposibilitatea unei persoane sau unei gospodarii de 
acoperire a nevoilor energetice minimale: iluminat, incalzirea optima a locuintei pe timp de 
iama, sustinerea facilitatilor de g^it si asigurarea apei calde in locuinta, dar §i utilizarea 
mijloacelor de comunicare care presupun utilizarea de energie. in principal, saracia 
energetica este cauzata de trei surse distincte: un nivel scazut al veniturilor actuale, absenta 
infrastructurii si tehnologiilor necesare sau inaccesibilitatea la sistemul energetic din alte 
cauze decat lipsa banilor, precum si conditii de viata care nu asigura ©"utilizareseficienta a 
energiei (mai ales o locuinta cu deficite energetice). Populatia afectata de saracie.eriergetica 
este caracterizata printr-un consum redus de energie sau folosirea unor coinbustibili
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poluanti (nocivi deopotriva pentru sanatatea persoanelor expuse direct, cat si pentru mediu) 
sau prin dificultatea accesarii constante si in timp util a surselor de energie necesare 
asigurarii nevoilor de baza.

Pentru a masura saracia energetica, potrivit studiilor la nivel european, sunt utilizati 
mai multi indicatori. Indicatorii principali sunt definiti dupa cum urmeaza:

1. Ponderea ridicata a cheltuielilor energetice in venituri ; parte a populatiei cu 
ponderea cheltuielilor energetice in venituri mai mult de doua ori mediana nationala 
(sursa; EPOV, 2010 HBS).

2. Saracia energetica ascunsa: parte a populatiei a carei cheltuiala absoluta de 
energie este sub jumatate din mediana nationala (sursa: EPOV, 2010 HBS).

3. Incapacitatea de a pastra caldura in locuinta in mod adecvat: pe baza 
disconfortului termic auto-raportat (sursa: Eurostat, 2016 SILC).

4. Restante la facturile de utilitati: pe baza incapacitatii auto-raportate a 
gospodariilor de a plati la timp facturile de utilitati in ultimele 12 luni (sursa: Eurostat, 
2016 SILC).

Prin urmare, pentru a avea o imagine completa a saraciei energetice se iau in calcul:
Veniturile gospodariei disponibile pentru obtinerea energiei necesare 
Veniturile gospodariei disponibile pentru investitii in imbunatatirea 

energetica a conditiilor de viata
Calitatea energetica a locuintei 
Accesul la diferite tipuri de surse energetice 
Cultura consumului energiei

Un studiu recent al European Energy Network (EnR - 2019) asupra saraciei 
energetice a determinat mai multe definitii utilizate la nivelul statelor membre UE.

Astfel, Italia defineste saracia energetic daca ponderea costurilor energetice 
depa^este de doua ori cota medie a cheltuielilor cu energia §i daca bugetul gospodariei, 
dupa deducerea costurilor cu energia, este sub pragul national (relativ) de saracie. In Marea 
Britanie o gospodarie este saraca din punct de vedere energetic daca suma pe care ar trebui 
sa o cheltuiasca pentru a-si mentine locuinta la „un standard adecvat de caldura” (definit in 
termenii unui regim standard de incalzire si calculat prin metodologia nationala de calcul 
SAP utilizata in reglementarile de constructii §i produc|;ia de certificate de performanta 
energetica) este peste nivelul mediu national §i daca venitul lor ramas, dupa costurile de 
locuinta §i ajustat in functie de dimensiunea si compozitia gospodariei, ar fi sub pragul 
oficial de saracie (60% din venitul mediu al gospodariei). Anterior, Marea Britanie se 
raporta la saracia energetica prin nivelul cheltuielilor care nu trebuia sa depaseasca 10% 
din venitul gospodariei.

in acelasi studiu, sunt prezentate si estimari ale numarului de gospodarii din state 
membre ale Uniunii Europene pentru care este incidenta saracia energetica. Astfel, in state 
in care succesiunea anotimpurilor este similara cu Romania, situatia se prezinta, dupa cum 
urmeaza:

1.
2.

3.
4.
5.

- Bulgaria - 40% dintre gospodarii nu pot sa-si mentina locuinta incalzita adecvat si 
cheltuielile cu energia sunt de mai mult de 10% din veniturile lor;

- Franta - 30% din populatie si-a restrans consumul pentru incalzirea locuintei pentru 
a diminua valoarea facturilor, iar 15% dintre acestea au raportat ca au suferitf^d^^fiag in

- Germania - aproximativ 5 milioane de gospodarii se afla in saracie/energhticaitA ’̂
timpul iernii;
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- Ungaria - 21% din totalul gospodariilor sunt estimate ca fiind in saracie energetica.

Indiferent la ce definitie ne raportam, concluzia este aceeasi: de fapt saracia 
energetica reprezinta imposibilitatea gospodariei de a-si asigura nevoile energetice 
minimale constand in iluminat, incalzirea optima a locuintei pe timp de iama, sustinerea 
altor facilitati care presupun utilizarea de energie, fie din cauza veniturilor reduse, fie din 
cauza costului prea mare al serviciilor.

Tinand cont de toate aspectele relevate de studiile si cercetarile la nivel european, de 
dinamica preturilor, consumului si aproviyionarii, in 2019 Parlamentul European si 
Consiliul, aproba DIRECTIVA (UE) 2019/944 A PARLAMENTULUI EUROPEAN A 
CONSILIULUI din 5 iunie 2019 privind normele comune pentru piata interna de energie 
electrica §i de modificare a Directivei 2012/27/UE.

Directiva stabile§te o serie de principi si reguli care sa permit tuturor grupurilor de 
clienti (industriali, comerciali ^i casnici) „sa aiba acces la pietele de energie electrica pentru 
a-§i valorifica flexibilitatea §i pentru a-§i comercializa energia electrica autoprodusa. 
Clientilor ar trebui sa li se permita sa fructifice in intregime avantajele oferite de agregarea 
producerii si a fumizarii de energie electrica la nivelul regiunilor mai mari si sa beneficieze 
de concurenta transfrontaliera. Participantii la piata implicati in agregare ar putea juca un 
rol important in calitate de intermediari intre diversele grupuri de clienti si piata. in ceea ce 
prive^te agregarea independenta, statele membre ar trebui sa aiba libertatea de a alege 
modelul de implementare adecvat si abordarea corespunzatoare in materie de guvemanta, 
respectand totodata principiile generate prevazute in prezenta directiva. Un astfel de model 
sau 0 astfel de abordare ar putea include alegerea unor principii bazate pe piata sau a unor 
principii de reglementare care ofera solutii pentru respectarea prezentei directive, precum 
modelele in cadrul carora dezechilibrele sunt decontate sau se introduc corectii ale 
perimetrului. Modelul ales ar trebui sa contina norme echitabile si transparente pentru a le 
permite agregatorilor independenti sa isi indeplineasca rolul de intermediari si sa garanteze 
ca clientul final beneficiaza in mod adecvat de activitatile acestora. Produsele ar trebui 
definite pe toate piefele de energie electrica, inclusiv pe pietele serviciilor de sistem si pe 
pietele de capacitati, astfel incat sa se incurajeze participarea consumului dispecerizabil.”

Pentru clientii casnici Directiva reglementeaza ca statele membre iau masurile 
corespunzatoare pentru protectia acestora, garantand, in special, protectia adecvata a 
clientilor vulnerabili. In acest context, fiecare stat membru defineste conceptul de clienti 
vulnerabili care poate face referire la saracia energetica si, printre altele, la interzicerea 
debran§arii acestor clienti in situatii critice. Conceptul de clienti vulnerabili poate include 
nivelurile veniturilor, ponderea cheltuielilor cu energia din venitul disponibil, eficienta 
energetica a locuintelor, dependenta critica de echipamente electrice, din motive de 
sanatate, varsta sau alte criterii. Statele membre garanteaza ca se aplica drepturile si 
obligatiile in ceea ce priveste clientii vulnerabili. In special, acestea iau masuri pentru 
protectia clientilor din zonele indepartate. Statele membre garanteaza un nivel inalt de 
protectie a consumatorilor, in special in ceea ce priveste transparenta ;’G©nditiilor 
contractual, a informatiilor generate si a mecanismelor de solutionare alitigiiiof?^^

In Romania, o serie de acte normative reglementeaza unele masdrf pentfu prot|ctia 

sociala a populatiei. In acest sens, pentru perioada sezonului rece, cafacterizata printf-un
:7/.'
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consum mai mare de energie pentru incalzirea locuintei, incepand din anii 90 an fost 
aprobate masuri de protectie sociala. Ultimul in acest sens a fost Ordonanta de urgenta a 
Guvernului nr.70/2011 prin care an fost instituite ajutoare pentru familiile cu venituri 
reduse.

In baza acestui act normativ,.pentru cele 5 luni de iama - noiembrie - martie - pentru 
incalzirea locuintei cu energie termica flirnizata in sistem centralizat, gaze naturale §i 
lemne, c^buni, combustibili petrolieri, familiile cu venituri de maximum 750 lei/persoana 
beneficiaza de ajutoare pentru incalzirea locuintei.

Introducerea de conditii din ce in ce mai restrictive, in ideea de a focaliza cat mai 
mult acordarea acestui tip de ajutor, a condus la diminuarea treptata a numarului de 
beneficiari de la aproximativ 1,5 milioane gospodarii, la inceputul anilor 2000 pana la 
250.000 gospodarii in sezonul rece 2019-2020.

si sumele platite s-au diminuat considerabil, in aceeasi perioada, de la 300 milioane 
la aproximativ 90 milioane lei.

/V

Insa Directiva 944/2019 nu are in vedere numai sezonul rece si incalzirea locuintei, 
ci orice reprezinta consum energetic pe parcursul intregului an.

Din acest considerent este necesara restructurarea/revizuirea legislatiei aplicabile in 
materie de protectie sociala §i dezvoltarea masurilor pentru a cuprinde intreaga perioada a 
anului.

Mai mult, nivelurile de venituri §i cuantumurile ajutoarelor s-au mentinut in aceeasi 
parametri cu exceptia limitei maxime de venituri care a fost majorata in 2019 si in 2020, 
pentru a cuprinde si o parte din persoanele varstnice ale caror pensii sunt la nivelul 
indemniza^iei sociale pentru pensionari.

in sprijinul revizuirii legislatiei privind protectia sociala in perioada sezonului rece, 
vin si cifrele publicate de EUROSTAT. In anul 2019 rata persoanelor aflate in rise de 
saracie din Romania era de 23,8%, mai mult cu 0,3% fata de anul 2018 si cu 7% fata de 
media europeana (EU 28). Pentru aceeasi perioada rata riscului saraciei persoanelor care 
muncesc (in work at rise poverty) a cunoscut in Romania o crestere de 0,4% fata de 2018, 
de la 15,3% la 15,7%, in timp ce media europeana (EU 28) a cunoscut o scadere de la 9,4% 
la 9,2%. Aceeasi sursa ne arata ca rata gospodariilor cu incapacitate de mentinere a caldurii 
este de 9,3% fata de media europeana (EU 28) de 7%.

Prin urmare, toate datele conduc la necesitatea recalibrarii nivelului de venituri si a 
cuantumurilor ajutoarelor, dar §i includerea de noi masuri care sa previna riscul saraciei 
energetice.

Avand in vedere necesitatea asigurarii unei protectii sociale adeevate pentru 
consumatorul vulnerabil, asa cum este acesta defmit in actele normative de baza, dar si in 
contextul prevederilor Directivei (UE) 2019/944 care recomanda protectia adeevata a 
clientilor vulnerabili, recomandand fiecarui stat membru sa-§i defmeasca clientul 
vulnerabil, conceptul de saracie energetica si sa introduca masuri pentru interzicerea 
debran^arii acestor clienti in situatii critice, s-a considerat necesara constituirea unui grup 
de lucru format din specialisti din ministere, autoritati si institutii cu atributii in acest 
domeniu, care sa stabileasca liniile directoare in aceasta materie, elabgrarea cadrului 
legislativ necesar si a procedurilor de implementare. / ■ ^ \

Din grupul de lucru au facut parte expert! din ministerele, autoritatile si institufiiie cu 
atributii in acest domeniu, ^
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Acestor institutii publice li s-au alaturat partenerii sociali Federatia Asociatiilor 
Companiilor de Utilitati din Energie.

1^ Prezentul act normativ nu transpune legislatie comunitara si nu creeaza cadrul 
pentru aplicarea directa a acesteia.
Actul normativ sustine transpunerea art. 28 din DIRECTIVA (UE) 2019/944 A 
PARLAMENTULUI EUROPEAN §I A CONSILIULUI din 5 iunie 2019 privind normele 
comune pentru piata interna de energie electrica si de modificare a Directivei 2012/27/UE.

Schimbari preconizate
Prin proiectul de lege alaturat se propune reglementarea masurilor de protectie sociala 

pentru consumatorul vulnerabil din sistemul energetic in scopul prevenirii §i combaterii 
saraciei energetice.

Potrivit propunerilor proiectului de lege, masurile de protectie sociala pot fi financiare 
si non - financiare.

Masurile de protectie sociala se finanfeaza din bugetul de stat, din bugetele locale sau 
din fonduri europene.

Masurile financiare sunt:

A.

ajutor pentru incalzirea locuintei;
ajutor pentru consumul de energie pentru acoperirea unei parti 

din consumul energetic al gospodariei pe tot parcursul anului;
ajutoare pentru achizitionarea, in cadrul unei locuinte, de 

echipamente eficiente din punct de vedere energetic necesare pentru 
iluminarea, racirea, incalzirea si asigurarea apei calde de consum in locuinta, 
pentru inlocuirea aparatelor de uz casnic depasite din punct de vedere tehnic 
si moral cu aparate de uz casnic eficiente din punct de vedere energetic, 
precum si pntru utilizarea mijloacelor de comunicare care presupun consum 
de energie;

a)
b)

c)

ajutoare pentru achizitionarea de produse si servicii in vederea 
cre^terii performantei energetice a cladirilor, ori pentru conectarea la sursele 
de energie.

Masurile non-financiare constau in facilitati de acces §i conectare la sursele de energie 
disponibile necesare pentru asigurarea nevoilor energetice minimale, inclusiv interzicerea 
deconectarii de la sursele de energie pentru anumite categorii de consumatori vulnerabili 
din cele prevazute la art. 4, precum si consilierea si informarea transparenta §i accesibila a 
popula^iei cu privire la sursele de energie, costuri si proceduri de acces la acestea, in 
conformitate cu Legea energiei electrice §i a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificarile 
si completarile ulterioare si cu Ordonanta de urgenta a Guvemului nr.33/2007 privind 
organizarea si functionarea Autoritatii Nationale de Reglementare in Domeniul Energiei, 
aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 160/2012, cu modificarile si 
completarile ulterioare.

d)

in scopul stabilirii masurilor concrete de sprijin, abeneficiarilor acestora si a criteriilor 
de eligibilitate, prin prezentul proiect de lege se reglementeaza: 

l.definirea termenilor utilizati:
consumator vulnerabil de energie, denumit, in continuare^'epnsMj 

vulnerabil - persoana singura/familie, care, din motive de sanatate, varsta,W9Vturi
a) ator

ill5 Av 4■ s
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insuficiente sau izolare fata de sursele de energie, necesita masuri de protectie sociala 
servicii suplimentare pentm a-si asigura cel putin nevoile energetice minimale;

consumul mediu lunar de energie termica - cantitatea de energie 
termica, masurata in gigacalorii, necesara incalzirii locuintei, stabilita pentru 
persoana singura/familie, pe tip de apartament/locuinta, in functie de zona de 
temperatura, conform anexei nr. 1;

zona de temperatura - gruparea judetelor in functie de temperaturile 
medii multianuale inregistrate, conform anexei nr. 2;

familie - sotul, sotia, precum si alte persoane, indiferent daca intre 
acestea exista sau nu relatii de rudenie, care au acelasi domiciliu ori resedinta si/sau 
care locuiesc §i gospodaresc impreuna, sunt inscrise in cartea de imobil si sunt luate 
in calcul la stabilirea cheltuielilor de intretinere a locuintei

persoana singura - persoana care a implinit varsta de 18 ani, care 
locuie§te singura §i nu se mai afla in intretinerea parintilor, precum si persoana cu 
varsta cuprinsa intre 16 §i 18 ani, care locuie^te si se gospodare^te singura si are 
capacitate de exercitiu anticipate, potrivit prevederilor art. 40 din Legeanr. 287/2009 
privind Codul civil, republicata, cu modificarile ulterioare;

locuinta de domiciliu sau de resedinta - constructia cu destinatia de 
locuinta aflata in proprietatea titularului ajutorului ori inchiriata sau asupra careia 
exercita un drept de folosinta in conditiile legii, situata la adresa inscrisa in actele de 
identitate ale membrilor de familie sau, dupa caz, adresa la care persoanele sunt 
inscrise in cartea de imobil si sunt luate in calcul la stabilirea cheltuielilor de 
intretinere a locuintei. Se asimileaza locuintei de domiciliu sau re§edintei si locuinta 
de necesitate, precum si locuinta sociala, astfel cum sunt acestea definite potrivit 
prevederilor Legii locuintei nr. 114/1996, republicata, cu modificarile si completarile 
ulterioare, precum §i, dupa caz, locuintele situate in a^ezari informale astfel cum sunt 
definitepotrivit anexei nr. 2 la Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului si 
urbanismul, cu modificarile si completarile ulterioare. Nu se considera locuinta 
institutiile de asistenta sociala sau alte asezaminte cu caracter social, inclusiv cele 
infiintate §i administrate de cultele religioase, asociatiile sau grupurile religioase, 
prevazute de Legea nr.489/2006 privind libertatea religioasa §i regimul general al 
cultelor, republicata

b)

c)

d)

e)

f)

sezon rece - perioada de 5 luni cuprinsa intre data de 1 noiembrie a 
anului curent si data de 31 martie a anului urmator. Perioada sezonului rece poate fi 
prelungita/redusa intr-unul sau mai multe judete la solicitarea consiliilor judetene, cu 
avizul Administratiei Nationale de Meteorologie. Perioada de prelungire/reducere a 
sezonului rece, precum si procedura de acordare a ajutoarelor pentru incalzirea 
locuintei in aceasta perioada se aproba prin hotarare a Guvemului la propunerea 
Ministerului Dezvoltarii, Lucrarilor Publice si Administratiei si a Ministerului 
Muncii §i Protectiei Sociale;

ajutor pentru incalzirea locuintei - masura care are drept scop sprijinul 
financiar, din categoria celor prevazute la art.2 alin. (2) lit. a) suportata din bugetul 
de stat si/sau, dupa caz, din bugetele locale, destinata consumatorilor vulnejrabili, care 
are drept scop acoperirea integrals sau, dupa caz, a unei parti din^^^lb^lile cu 
incalzirea locuintei. Ajutorul se acorda pentru consumatorii de energicvfe^i^a in 

sistem centralizat, energie electrica, gaze naturale, combustibili solizi'f^lau

g)

h)
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petrolieri. Acesta se acorda numai pentm un singur sistem de incalzire, acesta fiind 
cel principal utilizat;

i) supliment pentru energie - masura care are drept scop sprijinul 
financiar, din categoria celor prevazute la art.2 alin. (2) lit. b) suportata din bugetul 
de stat si/sau, dupa caz, din bugetele locale, destinata consumatorilor vulnerabili, care 
are drept scop acoperirea integrals sau, dupa caz, a unei parti din cheltuielile cu 
iluminatul locuintei, sustinerea facilitatilor de gatit si asigurarea apei calde in 
locuinta si utilizarea mijloacelor de comunicare care presupun utilizarea de energie;

facilita^i privind accesul la energie - masuri de sprijin din categoria 
celor prevazute la art. 2 alin. (3) care au drept scop accesul §i conectarea la sursele 
de energie disponibile;

j)

k) sprijin pentru eficientizarea consumului de energie - masura care are 
drept scop sprijinul financiar din categoria celor prevazute la art.2 alin. (2), lit.c) si 
d), suportata din bugetul de stat §i/sau, dupa caz, din bugetele locale, sau fonduri 
europene, ori contracte de performanta energetica puse in aplicare de 
distribuitorii/furnizorii de energie si sau companii de servicii energetice destinata 
consumatorilor vulnerabili pentru acoperirea unei parti din costul sistemelor utilizate 
pentru cre§terea eficientei energetice potrivit Legii nr.121/2014 privind eficienta 
energetica, cu modificarile §i completarile ulterioare;

titularul - reprezentantul familiei sau, dupa caz, persoana singura care 
indeplineste conditiile legale de acordare a masurilor prevazute la lit.h) si i), solicita 
acordarea acestora §i poate fi, dupa caz; proprietarul locuintei, succesorul de drept al 
acestuia, persoana care a instrainat locuinta in baza unui contract de vanzare- 
cumparare cu clauza de intretinere sau cu drept de abitatie, titularul contractului de 
inchiriere, comodat, concesiune al acesteia ori alt membru de familie major si 
imputernicit de proprietarul locuintei sau de titularul contractului de inchiriere ori, 
dupa caz, reprezentantul legal al persoanei singure care nu a implinit varsta de 16 ani 
sau al persoanelor prevazute la art. 43 alin. (1) lit. b) si art. 178 lit. a) si b) din Legea 
nr. 287/2009, republicata, cu modificarile ulterioare;

beneficiarul - familia sau persoana singura definite conform lit. d) si e) 
si care indeplineste conditiile legale de acordare a masurilor prevazute la lit.h) si i), 

venit mediu net lunar - totalitatea veniturilor nete pe care le realizeaza 
persoana singura sau, dupa caz, membrii familiei in luna anterioara lunii in care se 
solicita dreptul, a^a cum acestea sunt prevazute la art. 8 alin. (1) - (3) din Legea nr. 
416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificarile si completarile ulterioare, 
impartita la numarul persoanelor din familia defmita la lit.d);

saracie energetica - imposibilitatea consumatorului vulnerabil definit la 
lit. a) de acoperire a nevoilor energetice minimale definite la lit.p);

nevoi energetice minimale -consumul minim de energie al persoanei 
singure/unei familii pentru iluminat, incalzirea optima a locuintei pe timp de iarna, 
sustinerea facilitatilor de gatit si asigurarea apei calde in locuinfa, utilizarea 
mijloacelor de comunicare care presupun utilizarea de energie sau alimentarea 
dispozitivelor medicale pentru sustinerea vietii sau ameliorarea sanatatii persoanelor. 
Limita minima a consumului se stabile^te prin ordin comun'’’ al'pmse^ltitelui 
Autoritatii Nationale de Reglementare in domeniul Energiei si mihistrului niuncii si 
protectiei sociale ;_________ _______________________ ''>0' '

1)

m)

n)

o)

P)

p, *.-f
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furnizor - persoana fizica sau juridica ce asigura fumizarea energiei 
termice, energiei electrice, gazelor naturale, dupa caz, catre clienti;

valoare de referinta - nivelul maxim al ajutorului pentru incalzirea 
locuintei aferent unei luni, stabilit in functie de sistemul de incalzire utilizat;

gospodarie - unitate formata dintr-o locuinta si din persoanele fizice care 
o locuiesc, avand buget comun si valorificand in comun bunurile dobandite prin 
munca lor.

q)

r)

s)

prindpalele masuri de protectie sociala
Ajutorul pentru incalzirea locuintei in perioada sezonului rece, 

vizand urmatoarele aspecte:
reglementarea tipului de ajutoare : pentru incalzirea locuintei cu energie 

termica fumizata in sistem centralizat; pentru incalzirea cu gaze naturale; pentru 
incalzirea cu energie electrica si pentru incalzirea cu combustibili solizi sau lichizi

2.
A.

stabilirea limitei maxime a veniturilor pana la care o persoana sau 
familie poate beneficia de ajutoare pentru incalzire, respectiv:

• de 810 lei/persoana in cazul familiilor
• de 1.445 lei in cazul persoanei singure

stabilirea cuantumului ajutoarelor, respectiv prin compensare 
procentuala aplicata unei valori de referinta diferentiata in functie de sistemul de 
incalzire. Compensarea procentuala este de 100% pentru beneficiarii cu cele mai 
mici venituri si de minimum 10% pentru cei ale caror venituri se afla la limita 
maxima;

stabilirea valorii de referinta la care se aplica compensarea procentuala
astfel:

• de 250 lei/luna pentru gaze naturale, de la 262 lei avand in vedere 
scaderea preturilor pentru acest serviciu, potrivit site ANRE;

• de 500 lei pentru energie electrica de la 240 lei, avand in vedere 
ca la funizarea energieie electrice se contata o cre^tere de 3 ori fa^a de pretul 
pentru gazele naturale, tot potrivit site ANRE;

• de 80 lei pentru combustibili solizi si petrolieri de la 58 lei 
maximum acordat pentru beneficiarii de ajutor social, avand in vedere ca si 
pentru acesti combustibili pre^urile au crescut;

• pentru energia termica valoarea de referinta se stabileste in limita 
consumului mediu definit de lege si in functie de pretul local al gigacalorie!;

trecerea la stabilirea nivelurilor de venituri §i a valorilor de referinta in 
valoare nominala, fara a mai fi raportate la indicatorul social de referinta;

reglementarea modalitatii de facturare a energiei termice in cazul 
consumatorilor vulnerabili, respectiv pe baza consumului efectiv;

reglementarea categoriilor de venituri care se iau in calcul pentru 
stabilirea eligibilitatii, respectiv categoriile de venituri si de bunuri reglementate 
§i pentru acordarea ajutorului social prevazut de Legea nr.416/2001 privind 
venitul minim garantat, pastrandu-se acelasi principiu ca in prezent;

reglementarea principalelor aspecte privind stabilirea^ §i plata 
ajutoarelor pentru incalzirea locuintei:

8 ;7."
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• acordarea ajutorului se realizeaza prin dispozitie a primarului, pe baza 
de cerere si declaratie pe proprie raspundere privind componenta familiei si 
veniturile membrilor acesteia, insotita de documente doveditoare

- • la stabilirea veniturilor familiei sau persoanei singure in vederea 
acordarii ajutorului pentru incalzirea locuintei vor fi luate in considerare toate 
veniturile realizate de membrii acesteia in luna anterioara depunerii cererii asa 
cum sunt acestea definite de art. 8 din Legea nr.416/2001 privind venitul minim 
garantat, cu modificarile si completarile ulterioare;

• stabilirea in responsabilitatea primarului si a serviciului public de 
asistenta sociala a obligativitatii efectuarii de anchete sociale, la solicitarea 
agentiilor judetene pentru plati §i inspectie sociala, precum si la solicitarea altor 
terti, precum §i in cazul celor care solicita ajutor pentru incalzirea locuintei cu 
energie electrica;

• elaborarea si transmiterea de catre primar a situatiilor centralizatoare 
privind beneficiarii ajutorului pentru incalzirea locuintei, veniturile acestora si 
cuantumul ajutorului maxim la care pot avea dreptul

• fumizorul de energie termica, respectiv de gaze naturale va calcula 
ajutorul efectiv care se va acorda beneficiarului pe baza consumului efectiv 
inregistrat

stabilirea de obligatii dare ale beneficiarului si de atributii in sarcina 
primarului, asociatiei de proprietari/chiriasi si fiirnizorului de energie termica sau 
gaze naturale, a caror neindeplinire se pedepseste, in functie de gravitatea acestei, 
cu amenda contraventionala sau conform legii penale;

sumele necesare pentru asigurarea ajutorului pentru incalzirea locuintei, 
cu exceptia celui acordat din bugetele locale, se suporta din fondurile alocate cu 
aceasta destinatie in bugetul Ministerului Muncii si Protectiei Sociale. Plata se 
efectueaza de Agenda Nationala pentru Plati si Inspectie Sociala prin agentiile 
sale judetene direct la furnizori in cazul energiei termice, gazelor naturale si 
energie electrica, iar in cazul ajutorului pentru lemne, carbuni, combustibili 
petrolieri la beneficiari, prin intermediul primariilor;

plata ajutorului pentru incalzirea cu lemne, carbuni, combustibili 
petrolieri pentru beneficiarii de ajutor social se asigura, ca §i in prezent, de catre 
primari, din bugetele locale si se efectueaza o singura data, la inceputul sezonului 
rece pentru intreaga perioada;

Suplimentul pentru energie
- definirea categoriei de beneficiar, respectiv familiile §i persoanele singure care 

au dreptul la ajutorul pentru incalzirea locuintei;
- stabilirea cuantumului suplimentului pentru energie in functie de sursa de 

energie, respectiv :

B.

• 30 lei pentru consumul de energie electrica;
• 10 lei pentru consumul de gaze naturale;
• 10 lei pentru consumul de energie termica;
• 20 lei pentru consumul de combustibili s^izi si petrolieri.

- perioada de acordare a suplimentului pentru energie, respectiv'^pe parcursul
'AAintregului an
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- posibilitatea acordarii suplimentului, cumulat, pentru sursele de energie
utilizate

- majorarea cuantumului suplimentului la 50 de lei, in cazul in care unica sursa 
este energia electrica

- decontarea suplimentului pentru energie la furnizor
Alte masuri

Tinand cont de definitia nevoilor energetice minimale, proiectul de lege propune ca 
masurile de sprijin dezvoltate in prezentul proiect de act normativ sa fie completate si cu 
alte interventii. Astfel, se reglementeaza posibilitatea initierii de noi masuri de sprijin, dupa 
cum urmeaza:

C.

-pe baza de programe nationale, finantate din bugetul de stat, aprobate prin 
hotarare a Guvemului;

-pe baza de programe locale, suportate din bugetele locale, aprobate prin 
hotarari ale consiliilor locale/consiliilor judetene;

-pe baza de proiecte sustinute din fonduri europene, conform regulilor de 
eligibilitate stabilite la nivelul programului si, respectiv, al ghidurilor solicitantului;

-masuri sustinute §i din sursele prevazute de art. 201 alin.(3) din Legea energiei 
electrice si a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificarile si completarile ulterioare

D. Actualizarea nivelului de venituri si a cuantumurilor ajutoarelor
propuse

- anual, prin hotarare a Guvemului

Aplicarea de sanctiuni
- sanctiunile contraventionale se aplica primarului, fumizorilor de energie 

termica/electrica/gaze naturale, dupa caz, asociatiilor de proprietari/locatari pentru 
nerespectarea dispozitiilor cuprinse de lege. Acestea sunt preluate din Ordonanta de urgenta 
a Guvemului nr/70/26ll.

E.

Intrarea in vigoare, modificari si abrogari
- intrarea in vigoare se propune pentru 1 septembrie 2022. Aplicarea noii proceduri de 

calcul pentru ajutorul de incalzire necesita pregatiri administrative din partea primariilor, a 
fumizorilor de energie termica/electrica/gaze naturale, precum si a Agentiei Nationale 
pentru Plati si Inspectie Sociala. Din acest considerent, intrarea in vigoare si aplicarea 
efectiva a prevederilor acestui proiect de act normativ poate fi realizata incepand cu un nou 
sezon rece.

- pentru aplicarea prevederilor acestui proiect de act normativ se propune ca normele 
metodologice sa fie aprobate prin hotarare a Guvemului pana la data de 1 iulie 2021, astfel 
incat instituliile implicate sa poata asigura logistica necesara aplicarii.

- se propune ca odata cu intrarea in vigoare a prezentei legi, sa se abroge Ordonanta 
de urgenta a Guvemului nr.70/2011 privind masurile de protectie sociala in perioada 
sezonului rece, aprobata prin Legea nr.92/2012, cu modificarile §i completarile ulterioare.

- la data intrarii in vigoare a prezentei legi, articolul 3 punctul 16 sj^articolul 100 
punctul 29 din Legea energiei electrice si a gazelor naturale nr.123/2012, public|tfaAn 
Monitorul Oficial al Romaniei, Partea 1. nr. 485 din 16 iulie 2012, cu modifiparilp/|$i

F.
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completarile ulterioare, se modifica cu definitia consumatorului vulnerabil prevazuta de 
lege.

- se propune ca odata cu intrarea in vigoare a prezentei legi sa fie modificata 
corespunzator si Legea nr. 196/2016 privind venitul minim de incluziune, cu modificarile 
ulterioare, tinand cont de faptul ca in materia ajutoarelor pentru incalzire prevederile acestui 
din urma act normativ prin aprobarea prezentului proiect de lege nu vor mai fi de 
actualitate,. In acest sens, articolele care cuprind dispozitii exclusiv referitoare la 
suplimentul de locuire sau ajutorul pentru incalzire se abroga, iar reglementarile care 
cuprind dispozitii comune componentelor venitului minim de incluziune se modifica.

- se propune modificarea prevederilor alineatelor (1) (2) ale articolului 8 din
Ordonanfa Guvernului nr.27 din 5 august 1996 privind acordarea de facilitati persoanelor 
care domiciliaza sau lucreaza in unele localitati din Muntii Apuseni si in Rezervatia 
Biosferei “Delta Dunarii“ deoarece locuitorii judetului Tulcea ar beneficia, in mod 
discriminatoriu fata de ceilalti consumatori vulnerabili, de o subventie dubla pentru energie 
electrica, gaze naturale si energie termica, cu impact fmanciar asupra bugetului de stat.

Pentru familiile cu domiciliul in una dintre localitatile situate pe teritoriul Rezervatiei 
Biosferei “Delta Dunarii“ care nu intra in categoria de consumator vulnerabil si nu necesita 
sprijin financiar din partea bugetului consolidat de stat, in conformitate cu prevederile 
prezentei legi, exista posibilitatea acordarii unui sprijin financiar suplimentar de alta natura, 
in cazul in care contextul social o impune, in baza unor programe nationale, locale sau 
proiecte susfinute din fonduri europene.

De mentionat este si faptul ca au fost mentinute procedurile de stabilire si plata a 
dreptului, a§a cum acestea au fost reglementate in Ordonanta de urgenta a Guvernului 
nr.70/2011.

Fata de Ordonanta de urgenta a Guvernului nr.70/2011, comparativ proiectul de lege 
aduce urmatoarele noutati:

-cre^terea nivelurilor de venituri pana la care se acorda dreptul. Nivelul maxim 
pe persoana din familie create de la 800 lei la 810 lei, iar pentru persona singura de 
la 1082 lei la 1445 lei. Se asigura o acoperire cu aceasta masura a cel putin 18% din 
gospodariile aflate in primele 4 decile de venituri, tinand cont de ansamblul 
conditiilor de acordare, respectiv un numar de aproximativ 427.000 gospodarii, 6% 
din totalul de 7,2 milioane gospodarii din Romania

-cuantumul ajutorului se stabileste prin compensare procentuala fata de o 
valoare de referinta, pentru toate sistemele de incalzire, fata de cuantumurile 
nominale prevazute anterior pentru gaze naturale, energie electrica si combustibili 
solizi/lichizi.

-se introduce suplimentul pentru energie in cuantum egal pentru toate 
gospodariile, acordat pe tot parcursul anului, diferentiat in functie de sursele de 
energie utilizate.

.-plata ajutoarelor pentru incalzirea locuintei cu lemne pentru beneficiarii 
ajutorului social acordat in baza Legii nr.416/2001, se va prelua din bugetul de stat 
prin bugetul Ministerului Muncii si Protectiei Sociale si nu va mai fi in sarcina directa 
a autoritafii administratiei publice locale.

- -3. Alte informatii
: ■Sectiunea a 3-a
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Impactul socio-economic al actului normativ
1. Impact macro-economic
Actul normativ nu se refera la acest subiect
l"'l. Impactul asupra mediului concurential si domeniului ajutoarelor de stat:
Actul normativ nu se refera la acest subiect
2. Impact asupra mediului de afaceri
Prevenirea sau, dupa caz, combaterea saraciei energetice; sustinerea cheltuielilor legate de 
iluminat, incalzirea optima a locuintei pe timp de iama, sustinerea facilitatilor de gatit si 
asigurarea apei calde in locuinta, utilizarea mijloacelor de comunicare care presupun 
utilizarea de energie sau alimentarea dispozitivelor medicale pentru sustinerea vietii sau 
ameliorarea sanatatii persoanelor,
2K Impactul asupra sarcinilor administrative:
Actul normativ nu se refera la acest subiect.
2^. Impactul asupra mtreprinderilor mici si mijlocii:
Actul normativ nu se refera la acest subiect

3. Impact social
Ameliorarea conditiilor de locuit a familiilor si persoanelor singure cu venituri reduse 

atat in perioada sezonului rece, precum si pe parcursul intregului an, prin acordarea 
suplimentului pentru energie. Grupurile vulnerabile sunt familiile cu copii, persoanele 
singure, persoanele varstnice cu venituri scazute, alte categorii sociale care indeplinesc 
conditiile prevazute de lege.

Cre^terea procentului din totalul gospodariilor de la 4% la 6%, care vor fi acoperite cu 
o masurile de protec^ie sociala avute in vedere prin prezentul proiect de act normativ.

Cresterea sprijinului acordat atat prin raportarea procentuala la consumul efectiv, 
valoarea de referin^a si veniturile familiei, cat si prin introducerea unei forme de sprijin pe 
tot parcursul anului, respectiv a suplimentului pentru energie.
4. Impact asupra mediului
Actul normativ nu se refera la acest subiect.
5. Alte informatii

Sectiunea a 4-a
Impactul financiar asupra bugetului general consolidat, 

atat pe termen scurt, pentru anul curent, cat si pe termen lung (pe 5 ani)
- in mii lei (RON) -

Indicator! Anul Urmatorii patru ani Media
curent
(2021)

pe
cmci
am

1 2 3 4 5 6 7
1. Modificari ale veniturilor 
bugetare, plus/minus, din care:
a) buget de stat, din acesta:

i. impozit pe profit
ii. impozit pe venit

b) bugete locale
i. impozit pe profit______

\
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c) bugetul asigurarilor sociale 
de stat:

contributii de asigur^i1.
2. Modific^i ale cheltuielilor 
bugetare, plus/minus, din care: 
a) buget (de stat, din acesta: 

i. cheltuieli de personal

+60000 +200000 + 204600 +209101 +168425ii. bunuri si servicii

iii. asistenta sociala
b) bugete locale:

i. cheltuieli de personal
ii. bunuri §i servicii

c) bugetul asigurarilor sociale 
de stat:

i. cheltuieli de personal
ii. bunuri §i servicii

d) bugetul asigurarilor pentru 
^omaj
3. Impact financiar, 
plus/minus, din care: 
a) buget de stat - 60000 -200000 - 204600 -209101 -168425

b) bugete locale

c) buget de asigurari sociale 
de stat

d) bugetul asigurarilor pentru 
$omaj
4. Propuneri pentru acoperirea 
cresterii cheltuielilor bugetare
5. Propuneri pentru a 

reducereacompensa 
veniturilor bugetare
6. Calcule detaliate privind 
fundamentarea modificarilor 
veniturilor si/sau cheltuielilor 
bugetare

Estimari privind costurile masurilor propuse: 
Pentru ajutorul de mcalzire:
Numar beneficiari:

In prezent Estimati
^^£^43,759energie termica 26.919

gaze naturale 30.785
energie electrica 2.394--

il
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combustibili solizi 
si/sau petrolieri 158.600 277.934
TOTAL 218.698 427.591

Cuantum mediu ajutor lunar:
In prezent Estimat

energie termica 69 70
gaze naturale 132 140
energie electrica 126 265
combustibili solizi 
si/sau petrolieri 36 53

Cheltuieli lunare (lei)^
In prezent Estimate

energie termica 1.869.000 2.993.130
gaze naturale 4.077.400 13.169.800
energie electrica 302.400 3.399.420
combustibili solizi 
?i/sau petrolieri 5.711.589 14.730.502
TOTAL 11.960.389 34.292.852

Pentru suplimentul pentru energie;
Suma medie Suma medie 

lunara necesar 
a fi platita 

(leil)

Numar
benefici lunara/

gospodarie
hei)an

energie
termica 42.759 10 427.590
gaze
naturale 94.070 10 940.700
energie
electrica 12.828 30 384.840
combustibil 
i solizi 
§i/sau 
petrolieri

277.934 20

5.558.680
TOTAL 427.591 7.311.810

Necesar 2022 - aplicare septembrie
Sume necesare (lei)

supliment pentru energie 
-(3 luni) /jK

ajutor pentru incalzire 
energie termica, gaze

2'

\
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naturale, energie electrica 
(1 luna)

ajutor pentru incalzire 
combustibili solizi si/sau 
petrolieri (5 luni)

73.652.510

TOTAL 115.150.290
Diferenta fata de celtuielile actuate ale unui sezon
rece: 60.000.000 lei
Necesar 2023 - aplicare 12 luni

Sume necesare (lei)
supliment pentru energie 
(12 luni) 

87.741.720

ajutor pentru, incalzire 
energie termica, gaze 
naturale, energie electrica 
(5 luni)

97.811.750

ajutor pentru incalzire 
combustibili solizi si/sau 
petrolieri (5 luni)

73.652.510

TOTAL 259.205.980
Diferenta fata de cheltuielile actuate ale unui sezon 
rece:
200.000.000 lei

7. Alte informatii -
Sectiunea a 5-a

Efectele actului normativ asupra legislatiei in vigoare
1. Masuri normative necesare pentru aplicarea prevederilor actului normativ:
a) acte normative in vigoare ce vor fi modificate sau abrogate, ca urmare a intrarii in vigoare 
a prezentului act normativ:
Prin proiectul de act normativ se propune:

- abrogarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.70/2011 privind masurile de 
protec^ie sociala in perioada sezonului rece, aprobata prin Legea nr.92/2012, cu 
modificarile §i completarile ulterioare

- modificarea Legii nr. 196/2016 privind venitul minim de incluziune, cu modificarile 
ulterioare

- modificarea Ordonantei Guvernului nr.27/1996 privind acordarea de facilitafi 
persoanelor care domiciliaza sau lucreaza in unele localitati din Muntii Apuseni si in 
Rezervatia Biosferei “Delta Dunarii“, republicata, cu modificarile si completarile 
ulterioare

b) acte normative ce urmeaza a fi elaborate in vederea implementarii noilor dispozitii:
- proiect de hotarare a Guvernului pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a 
legii
1^. Compatibilitatea actului normativ cu legislatia in domeniul achizibiidripjiibnie:
a) impact legislativ - prevederi de modificare si completare a cadrului no^ati^/in dj^'m^iul 
achizitiilor publice, prevederi derogatorii;_______________________
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Actul normativ nu se refera la acest subiect
b) norme cu impact la nivel operational/tehnic - sisteme electronice utilizate in desfa§urarea 
procedurilor de achizitie publica, unitati centralizate de achizitii publice, structura 
organizatorica interna a autoritatilor contractante.
Actul normativ nu se refera la acest subiect
2. Conformitatea actuiui normativ cu legislatia comunitara in cazul proiectelor ce 
transpun prevederi comunitare:
Actul normativ nu se refera la acest subiect
3. Masuri normative necesare aplicarii directe a actelor normative comunitare
Actul normativ nu se refera la acest subiect
4. Hotarari ale Curdi de Justitie a Uniunii Europene
Actul normativ nu se refera la acest subiect
5. Alte acte normative si/sau documente internadonale din care decurg angajamente, 
facandu-se referire la un anume acord, o anume rezolude sau recomandare 
internafionala ori la alt document al unei organizatii Internationale:
Actul normativ nu se refera la acest subiect
6. Alte informadi

Sectiunea a 6-a
Consultarile efectuate in vederea elaborarii actuiui normativ

1. Informadi privind procesul de consultare cu organizatiile neguvernamentale, 
institute de cercetare si alte organisme implicate
S-a constituit un grup de lucru format din specialisti din ministere, autoritati §i institutii cu 
atributii in acest domeniu, care sa stabileasca liniile directoare in aceasta materie, elaborarea 
si finalizarea cadrului legislativ necesar si a procedurilor de implementare.
2. Fundamentarea alegerii organizatiilor cu care a avut loc consultarea precum ^i a 
modului in care activitatea acestor organizatii este legata de obiectul actuiui normativ
Actul normativ nu se refera la acest subiect
3. Consultarile organizate cu autoritatile administradei publice locale, in situada in 
care actul normativ are ca obiect activitad ale acestor autoritati, in conditiile 
Hotararii Guvernului nr.521/2005 privind procedura de consultare a structurilor 
asociative ale autoritatilor administradei publice locale la elaborarea proiectelor de 
acte normative
Proiectul de act normativ a fost transmis, spre consultare, Asociatiei Municipiilor din 
Romania, Asociatiei Ora^elor din Romania, Asociatiei Comunelor din Romania si Uniunii 
Nationale a Consiliilor Judetene din Romania.
4. Consultarile desfasurate in cadrul consiliilor interministeriale in conformitate cu 
prevederile Hotararii Guvernului nr.750/2005 privind constituirea consiliilor 
interministeriale permanente
Actul normativ nu se refera la acest subiect
5. Informadi privind avizarea de catre:
a) Consiliul Legislativ
b) Consiliul Suprem de Aparare a Tarii
c) Consiliul Economic si Social
d) Consiliul Concurentei____________
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e) Curtea de Conturi
Proiectul de act normativ a fost avizat de Consiliul Legislativ prin avizul nr. 141/2021. 
Proiectul de act normativ a fost avizat de Consiliul Economic si Social prin avizul nr. 
2582/2021.
6. Alte informatii

Sectiunea a 7-a
Activitati de informare publica privind elaborarea 

si implementarea actului normativ

Informarea societatii civile cu privire la necesitatea elaborarii actului normativ.
In procesul de elaborare a prezentului proiect de act normativ au fost respectate regulile 
procedural aplicabile pentru asigurarea transparentei decizionale prevazute de Legea nr. 
52/2003 privind transparent decizionala in administratia publica, republicata.
Prezentul proiect de act normativ a fost supus comentariilor publicului prin publicarea pe 
pagina de internet a Ministerului Muncii si Protectiei Sociale._______________________
2. Informarea societatii civile cu privire la eventualul impact asupra mediului in urma 
implementarii proiectului de act normativ, precum si efectele asupra sanatatii si 
securitatii cetatenilor sau diversitatii biologice 
Actul normativ nu se refera la acest subiect

1.

3. Alte informatii

Sectiunea a 8-a 
Masuri de implementare

1. Masurile de punere in aplicare a prezentului act normativ de catre autoritatile 
administratiei publice centrale si/sau locale - infiintarea unor noi organisme sau 
extinderea competentelor institutiilor existente

Actul normativ nu se refera la acest subiect
2. Alte informatii

z\
■;v.
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Fata de cele prezentate, a fost elaborat proiectul de Lege privind stabilirea 
masurilor de protectie sociala pentru consumatorul vulnerabil de energie, pe care 
il supunem Parlamentului spre adoptare, cu procedura de urgenta prevazuta de 
art. 76 alin. (3) din Constitu^ia Romaniei, republicata.

■ri'.-

18 •• '

legislativ
Rectangle

legislativ
Rectangle




