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Guvernul a extins interdicția privind evacuările în timpul pandemi-

ei de coronavirus ’’cel puțin până la’’ 21 Februarie ! 

Ce înseamnă interdicția privind evacuările?
Instanțele vor putea procesa dosare și emite ordine de evacuare 

• DAR executorul judecătoresc nu le va putea pune în aplicare cel 

mai devreme până pe 22 Februarie

• CU EXCEPȚIA cazurilor de comportament anti-social sau cazurilor 

extreme de restanțe la chirie

Cazurile extreme de restanță la chirie înseamnă:

Chiriașul poate fi evacuat dacă nu a plătit chiria de 6 luni și, cel mai im-

portant, dacă a acumulat restanțe la chirie dinainte de începutul pan-

demiei (Martie 2020).

Ce înseamnă pentru dumneavoastră?

Există lucruri pe care le puteți face dacă aveți probleme în a vă plăti 

chiria, ipoteca sau facturile la energie din cauza coronavirusului.

Este important să nu vă ignorați facturile. Contactați furnizorul căruia 

îi datorați bani – există posibilitatea să vă permită să plătiți sume mai 

mici sau să beneficiați de o perioadă de grație.

IMPORTANT!
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Ce puteți face dacă nu vă puteți plăti chiria
• Explicați problema proprietarului cât de curând – există posibilita-

tea să vă ofere mai mult timp în a plăti sau o reducere de chirie

• Proprietarii încă au nevoie de plata chiriei. Dacă sunteți în urmă, 

trebuie să vă pregătiți sa aveți de-a face cu datorii de chirie

• Dacă proprietarul dumneavoastră nu este flexibil în privința plății 

chiriei, este recomandat să plătiți cât de mult vă puteți permite și 

să păstrați dovada conversațiilor dumneavoastră cu proprietarul

• Există posibilitatea de a fi eligibil pentru ajutor cu plata chiriei dacă 

salariul dumneavoastră a fost redus, chiar dacă încă aveți loc de 

muncă

Ce puteți face dacă sunteți îngrijorat de evacuare
• Din cauza COVID-19, guvernul a aprobat o schimbare temporară a 

legii cu privire la evacuare. Proprietarul dumneavoastră trebuie să 

vă ofere înștiințare suplimentară înainte să vă evacueze - depinde 

de contractul dumneavoastră

• În timpul urgenței naționale, această legislație suspendă evacuări-

le din locuințele sociale sau locuințele închiriate în mod privat

• Dacă închiriați o cameră în casa proprietarului dumneavoastră, 

acesta poate să ceară să plecați, fără să facă demersuri legale

Ce puteți face dacă nu aveți contract de închiriere scris
• Beneficiați în continuare de drepturi

• Un acord verbal cu proprietarul ar putea să fie considerat un con-

tract de închiriere. Puteți dovedi acest contract cu e-mailuri, mesa-

je SMS sau extrase de cont (dovedind că ați plătit chirie)

• Dacă proprietarul acceptă chirie de la dvs. (dvs. locuind în imobi-

lul acestuia), orice acord verbal contează ca un acord legal, așadar 

proprietarul nu poate să vă evacueze fără demersuri legale
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Ce puteți face dacă subînchiriați
• Dacă subînchiriați, aveți drepturi ca și subchiriaș, chiar dacă propri-

etarul principal nu știe că locuiți acolo sau dacă vrea să plecați

• Dacă proprietarul dumneavoastră imediat (persoana de la care în-

chiriați) vă cere să plecați, tot va trebui să facă demersuri legale 

pentru a vă evacua

• Dacă proprietarul principal (posesorul imobilului) vrea ca dumnea-

voastră să plecați, nu vă poate evacua imediat. Contractul de 

subînchiriere continuă atâta timp cât contractul proprietarului ime-

diat continuă -  chiar dacă acesta nu are aprobarea proprietarului 

principal să subînchirieze

Ce puteți face dacă proprietarul a luat măsuri legale în a 
vă evacua
• Există o interdicție privind evacuările, extinsă până pe 21 Februarie. 

Dacă proprietarul dumneavoastră a început demersurile legale în 

a vă evacua, dumneavoastră nu va trebui să părăsiți proprietatea 

până la data menționată

• Este recomandat să rămâneți în casa dumneavoastră. Nu trebuie să 

plecați la sfârșitul înștiințării de evacuare.

• Este dreptul dumneavoastră să rămâneți până când proprietarul ob-

ține un ordin judecătoresc și un mandat. Momentan acestea nu se 

pot obține din cauză că instanțele judecătorești sunt în repaus.
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Poate un proprietar să vă evacueze fără demersuri lega-
le?
• Este o infracțiune ca un proprietar să vă evacueze fără demer-

suri legale.

• Mulți proprietari nu știu ce au voie să facă; aceștia fac greșeli și se 

bazează pe chiriași să evacueze proprietatea în mod voluntar

• Există mulți proprietari care pur și simplu schimbă încuietorile. În 

cazul în care aceștia sunt dați în judecată, mulți sfârșesc în a plăti 

mii de lire chiriașilor în despăgubiri.

• Proprietarul dvs are obligația de a vă prezenta o înștiințare în 

scris prin care să vă ceară să evacuați locuința. În înștiințare trebu-

ie specificată data până în care dorește să plecați, cel puțin 2 luni 

de preaviz (mai mult în perioada Covid). Această regulă nu se aplică 

strict în cazurile în care locuiți cu proprietarul.

• Dacă proprietarul dumneavoastră vă zice că ’Trebuie să plecați’, 

dar nu v-a oferit o înștiințare adecvată, puteți rămâne în proprietate 

chiar dacă sunteți la sfârșitul contractului de închiriere

• Proprietarii nu vă pot evacua forțat fără demersuri legale. Dacă to-

tuși încearcă, trebuie să contactați poliția.

Dacă ați fost evacuat forțat, fără demers legal, vă rugăm contac-

tați-ne imediat! 

Vă rugăm contactați un consilier specializat dacă aveți nevoie de 

ajutor sau dacă nu sunteți sigur de drepturile dumneavoastră.
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