
 

 

Comunicat referitor la măsurile de protecție socială  

pentru consumatorii vulnerabili 
 

 

Conform ultimelor reglementări în domeniu, începând cu data 18.10.2021,  se pot 

depune cereri şi declaraţii pe propria răspundere privind acordarea ajutorului pentru 

încălzirea locuinţei/ a suplimentului pentru energie de către persoanele a căror 

venituri sunt în limita plafonului de 1386 lei pe membru de familie, și respectiv 

2053 lei pentru persoanele singure.  

Formularele de cereri și declarații pe propria răspundere precum și actele 

necesare întocmirii dosarului și lista de bunuri ce conduc la excluderea acordării 

acestui ajutor pentru încălzirea locuinței/ supliment pentru energie, vor putea fi 

ridicate de la sediul Primarie Oras Tasnad.  

Perioada de preluare a cererilor pentru luna noiembrie 2021 este 18.10.2021 - 

30.10.2021. 

Pentru obținerea acestor ajutoare, solicitanții vor prezenta o cerere însoțită de 

documentele justificative privind componența familiei, veniturile realizate și bunurile 

aflate în posesie. Pentru evitarea acordării de drepturi necuvenite,se vor poate solicita 

informații de la instituțiile/autoritățile competente, pe bază de protocol (ANAF, 

DITL). 

 

Orice modificare intervenită în componenţa familiei şi a veniturilor acesteia 

se comunică , în termen de 5 zile de la data modificării, prin depunerea unei 

cereri de modificare având atașate documentele justificative. 

 

1.  Cuantumurile şi nivelurile venitului net pe membru de familie în vederea 

acordării ajutorului pentru încălzirea locuinţei/suplementului pentru 

energie cu gaze naturale sunt: 

 

 

 



 AJUTOR PENTRU GAZE NATURALE 
            

Venit net lunar pe membru 
de familie sau al persoanei 

singure (lei) 

Compensare 
procentuală 

(%) 

Ajutor 
maxim 

(lei) 

Sumpliment 
lunar 

pentru 
energie (lei) 

până la   200 100% 250 10 

200,1 - 320 90% 225 10 

320,1 - 440 80% 200 10 

440,1 - 560 70% 175 10 

560,1 - 680 60% 150 10 

680,1 - 920 50% 125 10 

920,1 - 1040 40% 100 10 

1040,1 - 1160 30% 75 10 

1160,1 - 1280 20% 50 10 

1280,1 - 1386 10% 25 10 

 In cazul persoanei singure   
1280,1 - 2053 10% 25 10 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Cuantumurile şi nivelurile venitului net pe membru de familie în vederea 

acordării ajutorului pentru încălzirea locuinţei cu energie electrică  sunt: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 AJUTOR PENTRU ENERGIE ELECTRICĂ 
            
Venit net lunar pe membru 
de familie sau al persoanei 

singure (lei) 

Compensare 
procentuală 

(%) 

Ajutor 
maxim 

(lei) 

Sumpliment 
lunar pentru 
energie (lei) 

până la   200 100% 500 30 (70) 

200,1 - 320 90% 450 30 (70) 

320,1 - 440 80% 400 30 (70) 

440,1 - 560 70% 350 30 (70) 

560,1 - 680 60% 300 30 (70) 

680,1 - 920 50% 250 30 (70) 

920,1 - 1040 40% 200 30 (70) 

1040,1 - 1160 30% 150 30 (70) 

1160,1 - 1280 20% 100 30 (70) 

1280,1 - 1386 10% 50 30 (70) 

 In cazul persoanei singure   
1280,1 - 2053 10% 50 30 (70) 

 

 

 

Ajutorul pentru încălzirea locuinței cu energie electrică se acordă 

consumatorilor vulnerabili care nu dețin o altă formă de încălzire, precum și 

consumatorilor vulnerabili care au fost debranșați de la furnizarea gazelor 

naturale. În vedera stabilirii respectării acestor condiții de acordare, primarii 

dispun efectuarea de anchete sociale la domiciliul solicitantului. 

 

Ancheta socială care se efectuează la domiciliul familiei/persoanei singure 

beneficiare este obligatorie în vederea acordării ajutorului de încălzire cu 

energie electrică pentru a evita acordarea de ajutoare pentru mai multe sisteme 

de încălzire utilizate în aceeași gospodărie. 

 

 

 

3.  Cuantumurile şi nivelurile venitului net pe membru de familie în vederea 

acordării ajutorului pentru încălzirea locuinţei cu lemne, cărbuni, 

combustibili petroliferi sunt: 



 

 

 

 

 

 

AJUTOR PENTRU COMBUSTIBILI SOLIZI SAU 
PETROLIERI 

            

Venit net lunar pe membru 
de familie sau al persoanei 

singure (lei) 

Compensare 
procentuală 

(%) 

Ajutor 
maxim 

(lei) 

Sumpliment 
lunar 

pentru 
energie (lei) 

până la   200 100% 320 20 

200,1 - 320 90% 288 20 

320,1 - 440 80% 256 20 

440,1 - 560 70% 224 20 

560,1 - 680 60% 192 20 

680,1 - 920 50% 160 20 

920,1 - 1040 40% 128 20 

1040,1 - 1160 30% 96 20 

1160,1 - 1280 20% 64 20 

1280,1 - 1386 10% 32 20 

 In cazul persoanei singure   
1280,1 - 2053 10% 32 20 

 

 
 

 
 

 

 

 

                                                               PRIMAR 

                                                            DR. ADRIAN DĂNUŢ FARCĂU 


