
 
 

Stabilirea măsurilor de protecţie socială pentru consumatorul vulnerabil de 

energie 

 
Legea 226/2021 este legea care  stabileşte criteriile de încadrare a familiilor şi persoanelor singure în 

categoria consumatorilor vulnerabili de energie şi reglementează măsurile de protecţie socială pentru 

aceştia în ceea ce priveşte accesul la resursele energetice pentru satisfacerea nevoilor esenţiale ale 

gospodăriei, în scopul prevenirii şi combaterii sărăciei energetice. 

În Legea 226/2021 este definit “consumatorul vulnerabil”, care ia in calcul urmatoarele criterii: venit, 

vârsta, sănătate și izolare. 

Pentru a fi considerat consumator vulnerabil trebuie să te încadrezi într-una din urmatoarele categorii: 

• Criteriul venitului: venitul mediu net lunar se încadrează în limitele legii:  1.386 lei/persoană în 

familie  și 2.053 lei – persoană singură; 

• Criteriul vârstei: persoanele care se încadrează în venitul mediu lunar maxim conform legii și care 

au împlinit vârsta standard de pensionare prevăzută de legislaţia privind sistemul public de pensii; 

• Criteriul sănătății: persoane care, fie necesită aparate electrice pentru menţinerea în viaţă sau 

pentru menţinerea stării de sănătate, fie prezintă probleme de sănătate care împiedică sau 

restricţionează mobilitatea şi/sau deplasarea acestora ori necesită modalităţi de informare şi 

comunicare adaptate nevoilor specifice, în condiţiile prevăzute de Legea nr. 448/2006 privind 

protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

• Criteriul izolării: familiile și persoanele singure ale căror locuințe se afla în zone izolate sau în 

aşezări informale potrivit anexei nr. 2 la Legea nr. 350/2001, cu modificările şi completările 

ulterioare. 

Familia, precum şi oricare dintre membrii familiei sau, după caz, persoana singură poate fi încadrată în 

una sau mai multe din categoriile de consumatori vulnerabili, dacă îndeplinesc condiţiile prevăzute de lege 

şi beneficiază cumulativ de măsurile de protecţie socială financiare şi nonfinanciare corespunzătoare, 

acordate categoriilor în care sunt încadrate. 

 

 

 



 
 
Suplimentul de energie 

Suplimentul pentru energie este o sumă fixă, acordată  tot timpul anului, în funcţie de sursele de furnizare 

a energiei utilizate, în cuantum de: 30 lei/lună pentru consumul de energie electrică. Acesta se acordă 

separat sau cumulat cu ajutorul pentru încălzirea locuinței în funcție de sursele de furnizare a energiei 

utilizate.  În situația în care singura sursă de energie utilizată este energia electrică, cuantumul 

suplimentului este de 70 lei/lună. 

 

Pentru solicitarea suplimentului pentru energie, familiile şi persoanele singure depun la primăria în a cărei 

rază teritorială au locuinţa o cerere şi declaraţie pe propria răspundere privind, după caz, componenţa 

familiei şi veniturile realizate de membrii acesteia. 

 

 

 

 

 

 

 

  


