
 

 

AJUTOR PENTRU ÎNCĂLZIREA LOCUINŢEI CU ENERGIE ELECTRICĂ 

 

 Consumatorii vulnerabili, care utilizează pentru încălzirea locuinţei energie electrică, 

beneficiază de ajutor lunar pentru încălzirea locuinţei pe perioada sezonului rece, denumit în 

continuare ajutor pentru energie electrică. Pot beneficia familiile şi persoanele singure al 

căror venit net mediu lunar pe membru de familie, respectiv al persoanei singure care se 

încadrează într-una din situaţiile descrise în tabelul de mai jos, conform art. 7 din Legea 

226/2021: 
 

Nr. 
crt. 

Venit mediu lunar pe 
membru de familie 

Compensare 
procentuală (%) 

Ajutor maxim 
(lei) 

Supliment lunar 
pentru energie 

(lei) 
1. Până la 200 lei 100% 500 30 (70) 
2. Între 200,1 şi 320 lei 90% 450 30 (70) 
3. Între 320,1 şi 440 lei 80% 400 30 (70) 
4. Între 440,1 şi 560 lei 70% 350 30 (70) 
5. Între 560,1 şi 680 lei 60% 300 30 (70) 
6. Între 680,1 şi 920 lei 50% 250 30 (70) 
7. Între 920,1 şi 1040 lei 40% 200 30 (70) 
8. Între 1040,1 şi 1160 lei 30% 150 30 (70) 
9. Între 1160,1 şi 1280 lei 20% 100 30 (70) 
10. Între 1280,1 și 1386 lei 10% 50 30 (70) 

 

Persoane singure cu venituri  între 1280,1 lei şi 2053 lei - 10%. 

Ajutorul pentru energie electrică se acordă în cuantumurile prevăzute de lege, dar nu 

mai mult decât contravaloarea cantităţii de energie electrică, inclusiv taxele aferente, 

consumată în perioada sezonului rece. 

Cererile pentru ajutorul de încălzire cu energie electrică se depun personal la 

Compartimentul Asistență Socială din cadrul Primăriei Berceni, jud. Ilfov.  

Ajutorul pentru energie electrică se acordă consumatorilor vulnerabili care nu 

deţin altă formă de încălzire, precum şi consumatorilor vulnerabili care din motive 

tehnologice sau economice au fost debranşaţi de la furnizarea energiei termice sau a 

gazelor naturale şi care au contracte valabile de furnizare a energiei electrice, iar 

consumul este realizat respectând condiţiile contractului. 



 

 

AJUTOR PENTRU ÎNCĂLZIREA LOCUINŢEI CU COMBUSTIBILI  

SOLIZI SAU PETROLIERI  

 

Consumatorii vulnerabili, care utilizează pentru încălzirea locuinţei combustibili 

solizi sau petrolieri, beneficiază de ajutor lunar pentru încălzirea locuinţei, denumit in 

continuare ajutor pentru combustibili solizi sau petrolieri. Pot beneficia familiile şi 

persoanele singure al căror venit net mediu lunar pe membru de familie, respectiv al 

persoanei singure care se încadrează într-una din situaţiile descrise în tabelul de mai jos, 

conform prevederilor art. 7 din Legea 226/2021: 

 

Nr. 
crt. Venit mediu lunat pe 

membru de familie 

Compensare 
procentuală 

(%) 

Ajutor 
maxim 

(lei) 

Supliment 
lunar pentru 
energie (lei) 

1. Până la 200 lei 100% 320 lei 20 
2. Între 200,1 şi 320 lei 90% 288 lei 20 
3. Între 320,1 şi 440 lei 80% 256 lei 20 
4. Între 440,1 şi 560 lei 70% 224 lei 20 
5. Între 560,1 şi 680 lei 60% 192 lei 20 
6. Între 680,1 şi 920 lei 50% 160 lei 20 
7. Între 920,1 şi 1040 lei 40% 128 lei 20 
8. Între 1040,1 şi 1160 lei 30% 96 lei 20 
9. Între 1160,1 și 1280 lei 20% 64 lei 20 
10. Între 1280,1 și 1386 lei 10% 32 lei 20 

 

 
  
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

AJUTOR PENTRU ÎNCĂLZIREA LOCUINŢEI CU GAZE NATURALE 

 

Consumatorii vulnerabili, care utilizează pentru încălzirea locuinţei gaze naturale, 

beneficiază de ajutor lunar pentru încălzirea locuinţei, denumit in continuare ajutor pentru 

gaze naturale. Pot beneficia familiile şi persoanele singure al căror venit net mediu lunar pe 

membru de familie, respectiv al persoanei singure care se încadrează într-una din situaţiile 

descrise în tabelul de mai jos, conform prevederilor art. 7 din Legea 226/2021: 
 

Nr. 
crt. 

Venit mediu lunat pe membru 
de familie 

Compensare 
procentuală (%) 

Ajutor maxim 
(lei) 

Supliment pentru 
energie (lei) 

1. Până la 200 lei 100% 250 10 

2. Între 200,1 şi 320 lei 90% 225 10 

3. Între 320,1 şi 440 lei 80% 200 10 

4. Între 440,1 şi 560 lei 70% 175 10 

5. Între 560,1 şi 680 lei 60% 150 10 

6. Între 680,1 şi 920 lei 50% 125 10 

7. Între 920,1 şi 1040 lei 40% 100 10 

8. Între 1040,1 şi 1160 lei 30% 75 10 

9. Între 1160,1 şi 1280 lei 20% 50 10 

 Între 1280,1 și 1386 lei 10% 25 10 
 

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

 

 

Ajutorul pentru gaze naturale se acordă în cuantumurile prevăzute de lege, dar nu 

mai mult decât contravaloarea cantităţii de gaze naturale, consumată în perioada sezonului 

rece. 

 

 

 

 


