
 

 

TERMEN 
LEGISLATIV 

DEFINIȚIE CONFORM LEGII NR. 226/2021 

CONSUMATOR 
VULNERABIL 

=persoană singură/familia care din punctul de vedere al vârstei, sănătății, venituri insuficiente, 
izolare necesită măsuri de protecție socială pentru nevoi energetice minimale. 

 
FAMILIE 

= soțul/soția/alte persoane care au același domiciliu/reședința, locuiesc/gospodăresc împreună/sunt înscrise în cartea de 
imobil și sunt luate în calcul la stabilirea cheltuielilor de întreținere a familiei. 

PERSOANĂ SINGURĂ = persoană care a împlinit 18 ani, locuiește singură și nu se află în întreținerea părinților; persoană cu vârstă 16-18 ani cu 
capacitate de exercițiu anticipată care locuiește și se gospodărește singură. 

LOCUINȚA DE 
DOMICILIU/ 
REȘEDINȚA 

= construcția cu destinația de locuința, aflată în propritatea sau închiriată de titularul ajutorului + locuința socială/de 
necesitate, înscrisă în actele de identitate ale membrilor familiei; 
nu sunt asimilate locuințe instituțiile de asistență socială/așezămintele cu caracter social (inclusive cele înființate de culte 
religioase). 

SEZON RECE = perioada de 5 luni cuprinsă între 1 noiembrie anul curent – 31 martie anul următor (posibilitate de prelungire cu aviz 
ANM). 

AJUTOR PENTRU 
 ÎNCĂLZIREA LOCUINȚEI 

=suportat din bugetul de stat și/sau bugetele locale, acoperă integral sau parțial cheltuielile 
cu încălzirea locuinței pentru sistemul principal de încălzire (fie energie termică în sistem centralizat, fie 
energie electrică, gaze naturale, combustibili solizi/petrolieri). 

 
SUPLIMENT PENTRU 
ENERGIE 

 = suportat integral sau parțial din bugetul de stat și/sau bugetele locale pentru consumatorii vulnerabili 
a căror viață/sănătate depinde de continuitatea în alimentarea cu energie a echipamente electrice + utilizarea mijloacelor 
de comunicare (care folosesc că sursă energia). 

TITULAR AL 
AJUTORULUI 

= reprezentantul familiei/ persoană singură care îndeplinește condițiile legale. 

BENEFICIAR = familia sau persoană singură. 

VENIT MEDIU LUNAR = veniturile nete realizate de familie/persoană singură în luna anterioară solicitării ajutorului. 

NEVOI ENERGETICE 
MINIMALE 

= iluminat, răcirea și încălzirea optimă a locuinței, facilități de gătit, apă caldă, utilizare mijloace de comunicare, dispozitive 
medicale pentru susținerea vieții sau ameliorare sănătate (stabilit de Min. Muncii pe baza datelor ANRE și INS). 

 


