------- A------Ajutorul pentru
consumatorul vulnerabil

Suplimentul
pentru energie

(sezonul rece, conforrri'Legii Nr. 226/2021)

(lunar, tot anul, conform Legii Nr. 226/2021)

Familiei sau persoanei singure care nu are
alte proprietăți sau bunuri, așa cum sunt
prevăzute în cerere, și care obține un
venit mediu net lunar de până la

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

♦ Familiei sau persoanei singure care
nu are alte proprietăți sau bunuri, așa
cum sunt prevăzute în cerere, și care
obține un venit mediu net lunar de
până la 1386 lei/persoană în cazul

familiei și până la 2053 lei, în cazul
persoanei singure.
♦ Tuturor beneficiarilor ajutorului pentru
consumatorii vulnerabili.

Măsură de compensare
Conform O.U.G. Nr. 118/2021 pentru consumul
de energie electrică și gaze (sezonul rece)

Care sunt tipurile de
energie pentru care
se acordă ajutorul?
* termică în sistem centralizat
* electrică
* gaze naturale
* combustibili solizi și/sau petrolieri

Care sunt condițiile de
acordare pentru ajutorul
consumatorului vulnerabil?
* numai pentru un singur sistem
de încălzire

CUI SE ADRESEAZĂ?
Consumatorului casnic care
îndeplinește anumite criterii de
consum, după cum urmează: energia
electrică pentru un consum cuprins între
150 kwh - 1.000 kwh (în 5 luni) și gaze
naturale pentru un consum cuprins între
80 m3-1000 m3 (în 5 luni). Compensarea se
acordă de către furnizor, direct pe
factură, fără a fi necesară depunerea
unei cereri.

* numai familiilor și/ sau persoanelor singure
care nu beneficiază de alte forme de
sprijin pentru încălzirea locuinței

* numai pentru o singură locuință (pentru
locuința de domiciliu sau de reședință)
numai titularului contractului/convenției
individuale încheiat/încheiate cu
furnizorul

* numai consumatorilor vulnerabili care
nu dețin altă formă de încălzire, au fost
debranșați de la furnizarea energiei
termice sau a gazelor naturale și au
contracte valabile de furnizare a energiei
electrice (în cazul solicitării ajutorului
pentru încălzirea cu energie electrică)

