Tipuri de ajutoare
Ce tipuri de ajutoare pot fi acordate conform Legii nr. 226/2021:
a. ajutoare pentru încălzirea locuinţei cu energie termică, gaze naturale,
energie electrică, combustibili solizi şi/sau petrolieri, acordate pe perioada
sezonului rece (noiembrie 2022 – martie 2023)
b. supliment pentru energie, acordat în funcție de sursele de furnizare a energiei
utilizate, acordat lunar, pe tot parcursul anului, începând cu noiembrie 2022.
I. Ajutorul pentru încălzirea locuinței:
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Ajutorul se virează la furnizorul de
energie

Ajutorul se transmite la
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cazul persoanei
singure)
IMPORTANT: Ajutorul pentru energie electrică se acordă consumatorilor
vulnerabili care nu dețin altă formă de încălzire, precum și consumatorilor vulnerabili
care din motive tehnologice sau economice au fost debranșați de la furnizarea energiei
termice sau a gazelor naturale și care au contracte valabile de furnizare a energiei
electrice, iar consumul este realizat respectând condițiile contractului.
În cazul solicitării ajutoarelor pentru energie electrică, se efectuează anchetele
sociale în termen de 15 zile lucrătoare de la data înregistrării cererii, în vederea
verificării sistemului de încălzire utilizat.
II. Suplimentul pentru energie: se acordă lunar, cumulat în funcție de sursele
de furnizare a energiei utilizată, după cum urmează:
Suplimentul
pentru energie
(se acordă pe tot
parcursul anului)

ENERGIE
TERMICĂ (lei/
lună)

(lei/lună)

10

10

GAZ

ENERGIE
Combustibili
ELECTRICĂ (lei solizi/petrolieri
/lună)
(lei/lună)
30

În factură

20
La titular

Exemplu: Dacă o familie beneficiază de ajutor pentru încălzire cu
energie termică și utilizează în locuință alte forme de energie (curent
electric pt aparate electrocasnice + gaze naturale pentru aragaz) pot solicita
următoarele forme de supliment pentru energie:
a. supliment pentru energie termică: 10 lei/lună;
b. supliment pentru energie electrică: 30 lei/lună;
c. supliment pentru gaze naturale: 10 lei/lună;

În situația în care singura sursă de energie utilizată este energia
electrică, cuantumul suplimentului este de 70 lei/lună.

