
 
 

 

UNIUNEA  ASOCIATIILOR  DE  PROPRIETARI  BUZAU 
Afiliata la Liga Nationala a Asociatiilor de proprietari din Romania – HABITAT 

P A R T E N E R I      P E N T R U      D E Z V O L T A R E      D U R A B I L A ! 
      Adresa:   b-dul  Nicolae Balcescu, bl. 20 anexa, ap. 5, Buzau 
      Contact:   e-mail: uaspbuzau@yahoo.com,   tel. 0238/710696, 0238/433010 
 
 
 
CATRE:   PRESEDINTIA ROMANIEI,  

DOMNULUI PRESEDINTE TRAIAN BASESCU 
SPRE STIINTA:   
 GUVERNUL ROMANIEI, DOMNULUI PRIM-MINISTRU EMIL BOC 
 MINISTERUL MUNCII, FAMILEI SI PROTECTIEI SOCIALE, DOMNULUI MINISTRU 
SEBASTIAN LAZAROIU 
 SENATUL ROMANIEI, DOMNULUI PRESEDINTE MIRCEA GEOANA 
 CAMERA DEPUTATILOR, DOAMNEI PRESEDINTE ROBERTA ANASTASE 
 
 

Ref.: Proiect de Ordonanță de Urgență privind măsurile de protecţie socială în perioada 
sezonului rece 

 
 
 

In data de 27 august a.c., Ministerul Muncii, Familei si Protectiei Sociale a publicat, spre 
dezbatere publica, proiectul de Ordonanță de Urgență privind măsurile de protecţie socială în 
perioada sezonului rece care prevede, in principal, nivelul ajutoarelor pentru incalzirea 
locuintelor si modalitatea de finantare si plata a acestora.  
Liga Asociatiilor de Proprietari Habitat atrage atentia asupra urmatoarelor aspecte deficitare ale 
demersului Guvernului Romaniei: 

 Proiectul de act normativ a fost elaborat si lansat spre dezbatere publica foarte tarziu 
avand in vedere ca masurile reglementate vor fi aplicate incepand cu luna noiembrie 
 Pe fondul de rationalizare a ajutoarelor sociale (de 3 ani plafoanele au ramas la acelasi 
nivel iar preturile au explodat) intentia de a face economii la buget si de a elimina subventia 
la energie termica nu poate fi acceptata fara o crestere importanta a ajutoarelor pentru 
incalzirea locuintelor. 

Proiectul Ordonanței de Urgență privind măsurile de protecţie socială în perioada sezonului rece 
aduce in plus doar o transa intre 615 si 786 lei cu o compensare de 5%! Adica doar 10 lei 
pentru suma de 200 de lei de platit pentru incalzire. 
Solicitam inlocuirea art. 8 alin 2 cu valorile de mai jos: 
Pentru perioada 1 octombrie 2011 – 30 aprilie 2012, compensarea procentuală a valorii efective 
a facturii la energie termică, se acordă după cum urmează: 
TREPTE VENITURI 
-familiile şi persoanele singure al căror venit net mediu 
lunar pe membru de familie, respectiv al persoanei 
singure se situează in una dintre situatiile de mai jos 

COMPENSARE OBSERVATII 

< 300 lei 90% 
300,1- 400 LEI 80% 
400,1- 500 LEI 70% 
500,1- 600 LEI 60% 
600,1- 700 LEI 50% 
700,1- 800 LEI 40% 
800,1- 900 LEI 30% 

900,1- 1.000 LEI 20% 
1000,1- 1.100 LEI 10% 

 
 
 

PENTRU 
PERSOANA 

SINGURA 
COMPENSAREA 
SE MAJOREAZA 

CU 10% 



 
 

 

 Consideram ca ajutoarele trebuie sa fie acordate in toata perioada in care se furnizeaza 
agent termic. Existe zone in tara in care sezonul rece este intre 01 octombrie si 30 aprilie. 
Termenele din Ordonanta trebuie modificate astfel incat sa fie prinsa perioada de furnizare a 
agentului termic. 

Solicitam ca noua legislatie privind acordarea ajutoarelor de incalzire sa fie elaborata in 
colaborare cu reprezentantii autoritatilor publice locale, asociatiilor de proprietari si organizatiilor 
neguvernamentale active in domeniul protectiei sociale si sa se bazeze pe evaluari 
responsabile privind impactul social pe termen scurt si lung al masurilor planificate.  
Atragem atentia ca rationalizarea ajutoarelor de incalzire numai pe pentru a se realiza “economii 
semnificative la buget” (500 milioane EURO) reprezinta o abordare profund eronata, cu efecte 
devastatoare asupra bunastarii populatiei, puterii de cumparare si, implicit, asupra sanselor de 
redresare economica.  
De asemenea, consideram ca, pe termen mediu si lung, doar masurile de eficienta energetica 
vor dimensiona o factura suportabila atat pentru cetatean cat si pentru bugetul de protectie 
sociala.  
Reamintim ca in Constitutie se prevede faptul ca Romania este un stat social si care are 
obligatia de a asigura cetatenilor un nivel de trai decent. Consideram ca in lipsa adoptarii 
masurilor propuse, in iarna 2011/2012 vom asista la un adevarat genocid in randul familiilor cu 
venituri reduse.  
 
Speram ca demersul nostru care intruneste adeziunea tuturor membrilor si  
reprezentantilor asociatiilor de proprietari di Romania va avea o rezolvare 
cat mai rapida. 
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