
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: 

 

Nivel de 

venituri/membru 

familie 

(lei) 

Ajutorul se virează la furnizorul de 

energie 

Ajutorul se transmite la 

titular, în cont sau prin mandat 

poștal 

energie electrică  

 

(lei) 

gaze naturale 

(lei) 

Combustibili 

solizi/petrolieri 

(lei) 

<200 500 250 320 

200,1 – 320 450 225 288 

320,1 – 440 

 

400 200 256 

440,1 – 560 350 175 224 

560,1 – 680 300 150 192 

680,1 – 920 250 125 160 

920,1 – 1040 200 100 128 

1040,1 – 1160 150 75 96 

https://primariaclujnapoca.ro/social/ajutor-de-incalzire/#96514f9b9ad887e37


1160,1 – 1280 100 50 64 

1280,1 – 1386 50 25 32 

1280,1 -2053 (în 

cazul persoanei 

singure) 

50 25 32 

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: 

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. 

Suplimentul 

pentru energie 

(se acordă pe tot 

parcursul anului) 

ENERGIE 

TERMICĂ (lei/ 

lună) 

GAZ 

(lei/lună) 

ENERGIE 

ELECTRICĂ (lei 

/lună) 

Combustibili 

solizi/petrolieri 

(lei/lună) 

10 10 30 20 

 În factură  La titular 



 

   

   


