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Pentru a primi ajutoare de incalzire,
consumatorii trebuie sa completeze un formular
de 14 pagini
Ministerul Muncii a elaborat normele necesare pentru aplicarea legii
consumatorului vulnerabil de 1 noiembrie. Pentru a primi ajutoare de
incalzire, consumatorii trebuie sa completeze un formular de 14 pagini, cu
date despre ocupantii unei locuinte, sursele de venit, dar si bunurile pe care le
detine in locuinta, relateaza stiripesurse.
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Vineri, Ministerul Muncii a pus in dezbatere publica normele pentru aplicarea legii. Ministrul
Raluca Turcan a precizat ca „cel mai probabil saptamana viitoare aceste norme vor fi publicate in
Monitorul Oficial si dupa aceea vor putea sa inceapa intai sa analizeze daca sunt posibili
beneficiari si apoi sa completeze formularele”.
Unul dintre documentele publicate il reprezinta cererea pentru solicitarea ajutorului de incalzire,
care numara 14 pagini, iar solicitantii trebuie sa completeze date despre ocupantii unei locuinte,
sursele de venit, dar si bunurile pe care le detin in locuinta.
Descarca de aici: Anexa_26 – Cerere ajutor consumator vulnerabil
Consumatorii vulnerabili sunt incadrati in 4 categorii: din motive de venit, din motive de varsta

(pensionarii), din motive de sanatate (cei care au nevoie de aparate medicale electrice pentru a
ramane in viata sau pentru mentinerea starii de sanatate, au probleme psihice, deficiente
locomotorii, de vedere sau de auz) si ca urmare a faptului ca au gospodarii aflate in zone izolate
(situate in afara localitatilor si neconectate la retelele de utilitati, iar locatarii se incadreaza si in
categoria consumatorilor vulnerabili din motive de venit), , informeazaeconomedia.ro.
Consumatorii vulnerabili din motive de venit vor fi cei cu venit mediu net lunar de cel mult 1.386
lei/persoana in cazul familiilor si de 2.053 lei in cazul persoanelor singure.
Astfel, actul normativ prevede acordarea de ajutoare consumatorilor vulnerabil pentru incalzirea
locuintei cu energie termica furnizata in sistem centralizat, pentru incalzirea cu gaze naturale, cu
energie electrica si pentru incalzirea cu combustibili solizi si/sau petrolieri, pe perioada sezonului
rece, precum si acordarea unui supliment pentru energie pe tot parcursul anului.
Legea stabileste limita maxima a veniturilor pana la care o persoana sau familie poate beneficia
de ajutoare pentru incalzire si supliment pentru energie, precum si cuantumul ajutoarelor,
respectiv prin compensare procentuala aplicata unei valori de referinta diferentiata in functie de
sistemul de incalzire. Compensarea procentuala este de 100% pentru beneficiarii cu cele mai
mici venituri si de minimum 10% pentru cei ale caror venituri se afla la limita maxima.
Cuantumul ajutoarelor de incalzire se stabileste prin compensare procentuala aplicata unei valori
de referinta diferentiata in functie de sistemul de incalzire. Compensarea procentuala este de
100% pentru beneficiarii cu cele mai mici venituri si de minimum 10% pentru cei ale caror venituri
se afla la limita maxima.
Ajutorul se va acorda astfel:
Venit net mediu lunar pe membru de familie / Procent compensare
0 – 200 lei – 100%
200,1 – 320 lei – 90%
320,1 – 440 lei – 80%
440,1 – 560 lei – 70%
560,1 – 680 lei – 60%
680,1 – 920 lei – 50%
920,1 – 1040 lei – 40%
1040,1 – 1160 lei – 30%
1160,1 – 1280 lei – 20%
1280,1 – 1386 lei –10%
1280,1 – 2053 lei – 10%
Valorile de referinta la care se aplica compensarea procentuala sunt de cel putin 250 lei/luna
pentru gaze naturale, 500 lei pentru energie electrica si 320 lei pentru combustibili solizi si
petrolieri. Acestea vor fi actualizate prin hotarare a Guvernului.
Pentru energia termica, valoarea de referinta se va stabili in limita consumului mediu definit de
lege si in functie de pretul local al gigacaloriei, care difera de la localitate la localitate. in acest
scop, harta Romaniei a fost impartita in 3 zone de temperatura (rece, temperata si calda), pentru
fiecare zona stabilindu-se un consum mediu lunar pentru lunile de iarna pentru locuinte cu 1, 2, 3

si 4 sau mai multe camere.
Cei cu venit mediu net lunar de cel mult 1.386 lei/persoana in cazul familiilor si de 2.053 lei in
cazul persoanelor singure vor beneficia si de un supliment lunar pentru energie calculat in functie
de sursele de furnizare a energiei utilizate, in cuantum de 30 lei pentru consumul de energie
electrica, de 10 lei pentru consumul de gaze naturale sau energie termica si de 20 lei pentru
consumul de combustibili solizi si petrolieri. Suplimentul pentru energie se va acorda pe tot
parcusul anului si va fi platit direct furnizorului, cu exceptia celui pentru combustibil solid sau
petrolier, care va fi platit direct titularului.
„Suplimentul pentru energie poate fi solicitat impreuna cu ajutorul pentru incalzirea locuintei sau
separat, atunci cand sunt indeplinite conditiile de acordare (…). Suplimentul pentru energie se
acorda cumulat in functie de sursele de furnizare a energiei utilizate. in situatia in care singura
sursa de energie utilizata este energia electrica, cuantumul suplimentului se majoreaza la 70 lei”,
stipuleaza actul normativ.
Consumatorul vulnerabil trebuie sa se adreseze Primariei, prin cererea atasata in acest articol,
pentru a obtine aceste facilitati.
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