
Care sunt sumele decontate 
și plafoanele de venituri 
privind ajutorul pentru 
consumatorul vulnerabil?

> Valoarea de referință în funcție de sistemul de încălzire 
utilizat:

• 250 lei/luna, pentru gaze natural;
• 500 lei/luna, pentru energie electrică;
• 320 lei/luna, pentru combustibili solizi și/sau 

petrolieri

Venit mediu lunar pe 
membru defamilie sau 
persoană singură

Suma decontată deAJPIS 
furnizorului
(% din valoarea de referință 
prevăzută de lege, dar nu mai mult 
de valoarea totală a facturii)

Mai mic de 200 lei 100%

între 200,1 și 320 lei 90%

între 320,1 și 440 lei 80%

între 440,1 și 560 lei 70%

între 560,1 și 680,1 lei 60%

între 680,1 lei și 920 lei 50%

între 920,1 și 1040 lei 40%

între 1040,1 lei și 1160 lei 30%

între 1160,1 și 1280 lei 20%

între 1280,1 și 1386 lei

- pe membru de familie
10%

între 1280,1 și 2053 lei 

pentru persoană singură
10%

Unde se depun cererile?
La primăria pe raza căreia are locuința 
solicitantul:
♦ Prin depunere personală;
♦ Electronic, prin completarea și semnarea 

formularului PDF inteligent;
♦ Transmis prin poștă.

Care sunt sumele decontate 
privind suplimentul pentru 
energie?

EXCEPȚIE

Sursa de energie utilizată
Suma fixa acordată 
lunar (lei)

Energie electrică 30 lei

Gaze naturale 10 lei

Energie termică 10 lei

Combustibili solizi si/sau 
petrolieri

20 lei

Atunci când singura sursă 
de energie utilizată este 
cea electrică

70 lei (lunar)

exemplu
ua<~a u laiiiiue se încălzește cu energie termică, 
pentru prepararea hranei folosește gazele 
naturale, iar pentru iluminat folosește energie 
electrică, va beneficia de 10 lei + 10 lei + 30 lei 
= 50 lei.

Cum pot obține ajutorul 
pentru consumatorul 
vulnerabi l/supli mentu I 
pentru energie?
Prin completarea formularului de cerere- 
declarație pe propria răspundere, similar 
celui utilizat în anii anteriori.



Unde găsesc formularul 
de cerere-declarație pe 
propria răspundere?
* La sediul primăriei localității pe raza 

căreia se află locuința
* pe pagina de Internet a primăriei localității 

pe raza căreia se află locuința
* pe paginile de Internet ale agențiilor ju

dețene pentru plăți și inspecție socială, 
respectiv a municipiului București: 
https: / /www. mmanpis. ro/despreanpis/ 
agentii-teritoriale/

> pe pagina de internet a Ministerului Muncii 
si Protecției Sociale: 
https://mmuncii.ro

Cum completez formularul?

în formular se vor menționa corect 
următoarele informații:

toți membrii familiei;
* toate veniturile realizate de membrii 

familiei în luna anterioară lunii depunerii 
cererii;

* toate bunurile mobile și imobile aflate 
în proprietate, închiriere, concesiune, 
comodat, numărul de camere ale locuinței

* sistemul de încălzire utilizat;
> toate datele referitoare la terenuri, 

animale și păsări din gospodărie.

INFORMAȚII UTILE

Ajutorul pentru 
consumatorul vulnerabil

------ A-------
Suplimentul 
pentru energie

Compensarea 
consumului de energie 

electrică și gaze
Mai multe informații sunt disponibile pe site-ul 

Agenției Naționale pentru Plăți și Inspecție 
Socială - www.mmanpis.ro, la primăria de domiciliu 

sau la linia telefonică gratuită disponibilă de
luni până vineri în intervalul orar 09:00-22:00

TEL. VERDE CONSUMATOR VULNERABIL

0800 86 86 22
MINISTERUL MUNCII Șl PROTECȚIEI SOCIALE 

Str. Dem.l.Dobrescu nr. 2-4, sectorul 1, București, 
cod poștal 010026, Tel: 021 313 62 67

’ https://mmuncii.ro

https://mmuncii.ro
http://www.mmanpis.ro
https://mmuncii.ro

