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1. SUPLIMENTUL PENTRU ENERGIE 

Familiile și persoanele singure ale căror venituri nete medii lunare sunt de până 

la 1386 lei/persoană în cazul familiei și de 2053 lei, în cazul persoanei singure 

beneficiază lunar, inclusiv în perioada sezonului rece, de un supliment pentru 

energie în sumă fixă, acordat în funcție de sursele de furnizare a energiei utilizate, în 

cuantum de: 

1. 30 lei/lună pentru consumul de energie electrică; 

2. 10 lei/lună pentru consumul de gaze naturale; 

3. 10 lei/lună pentru consumul de energie termică; 

4. 20 lei/lună pentru consumul de combustibili solizi și/sau petrolieri. 

  Suplimentul pentru energie se acordă lunar, pe tot parcursul anului și poate fi 

solicitat împreună cu ajutorul pentru încălzirea locuinței sau separat. Suplimentul 

pentru energie se acordă cumulat în funcție de sursele de furnizare a energiei 

utilizate. 

În situația în care singura sursă de energie utilizată este energia electrică, 

cuantumul suplimentului este de 70 lei/lună. 
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Principalele documentele solicitate la depunerea cererilor de acordare  

a ajutoarelor de încălzire a locuințelor. 

 

-copie acte identitate pentru toți membrii ai familiei + original 

-copie contract imobil (apartament - casă) vânzare-cumpărare/comodat/concesiune/închiriere 

-copie certificat căsătorie (după caz) 

-copie certificat de deces soț/soție (după caz) 

-copie certificat naștere copii (după caz) 

-copie hotărâre judecătorească privind încredințarea minorului (după caz) 

-copie după certificatul de înmatriculare a mașinii (după caz) 

-acte din care să rezulte calitatea de tutore sau curator (după caz) 

-adeverință de la Asociația de propietari sau chiriași cu numărul de membri 

-adeverință de venit agricol de la Serviciul Agricol din Primărie (după caz) 

-adeverință fisc de la Agenția Naționala de Administrare Fiscală - pentru persoanele majore 

-certificat de atestare fiscală de la Direcția Taxe și Impozite Locale – pentru persoanele majore 

-adeverință de salariat / cupon de pensie/ indemnizație / cupon șomaj pentru luna anterioară (după caz) 

-declarație notarială pentru persoanele vârstnice care au nepoți în întreținere 

-factură gaze/ energie electrica in ultima luna 
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Nivelele de venituri şi cuantumurile ajutoarelor acordate  

de la bugetul de stat, exprimate în lei: 

Limite venituri 
Compensare lunară 

energie termică 

Cuantum 

lunar ajutor 

gaze naturale 

Cuantum 

lunar 

ajutor 

energie 

electrică 

Cuantum lunar ajutor 

lemne, cărbuni, 

combustibili petrolieri 

lei familii 
persoane 

singure 
lei lei lei 

până la 200 100% 100% 250 500 320 

200,1 - 320 90% 90% 225 450 288 

320,1 - 440 80% 80% 200 400 256 

440,1 - 560 70% 70% 175 350 224 

560,1 - 680 60% 60% 150 300 192 

680,1 - 920 50% 50% 125 250 160 

920,1- 1040 40% 40% 100 200 128 

1040,1- 1160 30% 30% 75 150 96 

1160,1- 1280 20% 20% 50 100 64 

1280,1- 1386 10% - 25 50 32 

1280,1- 2053 - 10% 25 50 32 
 

 


