
AJUTOARE PENTRU ENERGIE TERMICĂ 
 
     În funcţie de veniturile medii nete lunare pe 
membru de familie, compensarea procentuală se 
acordă din bugetul de stat, după cum urmează:  
 
    
a) până la 155 lei – 90%;  
b) între 155,1 lei şi 210 lei - 80%;  
c) între 210,1 lei şi 260 lei - 70%; 
d) între 260,1 lei şi 310 lei - 60%; 
e) între 310,1 lei şi 355 lei - 50%; 
f)  între 355,1 lei şi 425 lei - 40%; 
g) între 425,1 lei şi 480 lei - 30%; 
h) între 480,1 lei şi 540 lei - 20%; 
i)  între 540,1 lei şi 615 lei - 10%; 
j)  între 615,1 lei şi 786 lei - 5%; 
 
PENTRU PERSOANELE SINGURE ale căror venituri se 
situează între 786,1 lei şi 1.082 lei compensarea 
procentuală este de 10%.  
 
   (4) PENTRU PERSOANELE SINGURE ale căror venituri se 
situează în limitele prevăzute mai sus, compensarea 
procentuală este mai mare cu 10% faţă de proporţiile stabilite 
pentru familie.  



 
AJUTOARE PENTRU GAZE NATURALE 

Consumatorii vulnerabili, care utilizează pentru 
încălzirea locuinţei, GAZE NATURALE 
beneficiază de ajutor lunar pentru încălzirea 
locuinţei pe perioada sezonului rece, după cum 
urmează:  
 
a) până la 155 lei -    262 lei;  
b) între 155,1 lei şi 210 lei - 190 lei;  
c) între 210,1 lei şi 260 lei - 150 lei;  
d) între 260,1 lei şi 310 lei - 120 lei;  
e) între 310,1 lei şi 355 lei - 90 lei;  
f)  între 355,1 lei şi 425 lei - 70 lei;  
g) între 425,1 lei şi 480 lei - 45 lei;  
h) între 480,1 lei şi 540 lei - 35 lei;  
i)  între 540,1 lei şi 615 lei - 20 lei.  
 
 
 

 

 

 



AJUTOARE PENTRU ENERGIE  
ELECTRICĂ 
 

Consumatorii vulnerabili, care utilizează pentru 
încălzirea locuinţei ENERGIE ELECTRICĂ 
beneficiază de ajutor lunar pentru încălzirea 
locuinţei pe perioada sezonului rece, după cum 
urmează:  
 
a) până la 155 lei -    240 lei;  
b) între 155,1 lei şi 210 lei - 216 lei;  
c) între 210,1 lei şi 260 lei - 192 lei;  
d) între 260,1 lei şi 310 lei - 168 lei;  
e) între 310,1 lei şi 355 lei - 144 lei;  
f)  între 355,1 lei şi 425 lei - 120 lei;  
g) între 425,1 lei şi 480 lei - 96 lei;  
h) între 480,1 lei şi 540 lei - 72 lei;  
i)  între 540,1 lei şi 615 lei - 48 lei.  
 
 

 

 

 



 

 

AJUTOARE PENTRU INCĂLZIRE CU LEMNE 
,CĂRBUNI ŞI COMBUSTIBILI PETROLIERI 

 
Familiile şi persoanele singure cu venituri 
reduse, care utilizează pentru încălzirea 
locuinţei LEMNE, CĂRBUNI, COMBUSTIBILI 
PETROLIERI, beneficiază de ajutor lunar 
pentru încălzirea locuinţei pe perioada 
sezonului rece, după cum urmează:  
 
a) până la 155 lei    - 54 lei;  
b) între 155,1 lei şi 210 lei - 48 lei;  
c) între 210,1 lei şi 260 lei - 44 lei;  
d) între 260,1 lei şi 310 lei - 39 lei;  
e) între 310,1 lei şi 355 lei - 34 lei;  
f)  între 355,1 lei şi 425 lei - 30 lei;  
g) între 425,1 lei şi 480 lei -26 lei;  
h) între 480,1 lei şi 540 lei -20 lei;  
i)  între 540,1 lei şi 615 lei -16 lei.  
 
 


