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Solicitare informații

Stimate domnule Adrian Vasilache,
În urma solicitării dumneavoastră, înregistrată la Ministerul Muncii și Protecției Sociale cu nr.
137/SCMMRP/25.06.2021, vă comunicăm următoarele:
Potrivit prevederilor art. 27ˆ1 din Legea nr. 416/2001, cu modificările și completările
ulterioare, ”Guvernul, la propunerea Ministerului Muncii şi Protecţiei Sociale, poate acorda
ajutoare de urgenţă, în bani sau în natură, familiilor sau persoanelor care se află în situaţii de
necesitate cauzate de calamităţi naturale, incendii, accidente, epidemii, epizootii, precum şi
pentru alte situaţii deosebite determinate de starea de sănătate ori alte cauze care pot
conduce la apariţia sau sporirea riscului de excluziune socială, precum şi în alte situaţii
stabilite prin hotărâre a Guvernului; hotărârea va cuprinde şi metodologia de acordare a
ajutoarelor de urgenţă.”
În baza art. 38^1 alin.(2) din normele metodologice de aplicare a Legii nr.416/2001, aprobate
prin Hotărârea Guvernului nr. 50/2011, absenţa unora dintre documentele doveditoare pentru
acordarea sprijinului nu conduce la refuzul acordării ajutorului de urgenţă.
Art. 39 din aceleași norme metodologice reglementează că ajutoarele de urgenţă prevăzute se
acordă, în limita sumelor alocate cu această destinaţie în bugetul Ministerului Muncii şi
Protecției Sociale, pentru acoperirea nevoilor de bază definite la art. 54 alin. (2) din Legea
asistenţei sociale nr. 292/2011, cu modificările şi completările ulterioare, ale familiei sau ale
persoanei singure aflate în situaţiile prevăzute la art. 27^1 și art.28 din Legea nr.416/2001 şi
au în vedere, în principal, menţinerea locuinţei şi asigurarea condiţiilor de locuit, accesul la
servicii medicale şi/sau de recuperare a stării de sănătate ori a capacităţii de muncă,
combaterea cauzelor ce pot duce la abandon şcolar, precum şi a altor cauze ce pot conduce la
riscul de excluziune socială.
Pe cale de consecință, scopul ajutorului de urgență nu este acela de a se asigura reconstrucția
locuinței, ci de a preveni ori combate riscul de excluziune socială. În cazul dat, acest risc este
cu atât mai evident, persoanele/familiile afectate de inundații/fenomene meteorologice
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deosebite fiind în situația și de a nu mai avea condiții de locuit, și nici bunuri personale ori de
folosință îndelungată.
Acordarea ajutoarelor de urgență se întemeiază pe principiile prevăzute de art. 5 din Legea
asistenței sociale nr.292/2011 și se încadrează în categoria beneficiilor prevăzute de art. 11 și
art. 15 alin.(2) din același act normativ .
În plus, reglementarea curinsă la art. 22 din Legea nr.260/2008 se referă la faptul că nu se pot
acorda despăgubiri pentru prejudiciile produse locuinţelor, ori, așa cum am menționat,
ajutoarele de urgență nu au acest scop.
Menționăm că verificarea încheierii de polițe de asigurare revine autorităților administrației
publice locale și PAID.
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