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COMUNICAT 

 

 

 

 Primăria Municipiului Craiova şi Direcţia Generală de Asistenţă Socială Craiova 

anunţă că, începând cu data de 03.12.2020, prin Ordonanța de Urgență nr. 208/2020 

pentru modificarea Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 70/2011 privind măsurile 

de protecţie socială în perioada sezonului rece, a fost crescut plafonul maxim al 

veniturilor până la care se acordă dreptul la ajutorul pentru încălzirea locuinței cu 

energie termică, gaze naturale, energie electrică și lemne, cărbuni, combustibili 

petrolieri.  

 Potrivit modificărilor legislative, de ajutorul bănesc pentru încălzirea locuinţei 

cu gaze naturale pot beneficia familiile şi persoanele singure care realizează venituri 

de până la 800 lei/membru de familie, ajutor bănesc stabilit funcţie de venitul net 

lunar: 

 

Decembrie 2020 – Martie 2021  

( gaze naturale ) 

 

Până la 155 lei 

 

262 lei 

155,1 lei 210 lei 190 lei 

210,1 lei 260 lei 150 lei 

260,1 lei 310 lei 120 lei 

310,1 lei 355 lei 90 lei 

355,1 lei 425 lei  70 lei  

425,1 lei 480 lei 45 lei 

480,1 lei 540 lei 35 lei 

540,1 lei 800 lei 20 lei 

 

 

         

 Conform Ordonanței de Urgență nr. 208/2020, de ajutorul bănesc pentru 

încălzirea locuinţei cu energie termică pot beneficia familiile care realizează venituri 

de până la 800 lei/membru de familie şi 1.082 lei în cazul persoanelor singure, 

stabilit funcţie de venitul net lunar: 
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Decembrie 2020 – Martie 2021  

( energie termică ) 

 

 

Până la 155 lei 

 

100% 

Pentru beneficiarii de ajutor social cf. Legii 416/2001 

 

 

90%  

 

 

 

 

155,1 lei 210 lei 80%   

210,1 lei 260 lei 70%   

260,1 lei 310 lei 60%   

310,1 lei 355 lei 50%   

355,1 lei 425 lei 40%   

425,1 lei 480 lei 30%   

480,1 lei 540 lei 20%   

540,1 lei 615 lei 10%       

615,1 lei 800 lei 5%       

             

           Pentru persoanele singure ale căror venituri se situează între 800 lei şi 

1.082 lei, compensarea procentuală este de 10%.   

 

 

            Conform Ordonanței de Urgență nr. 208/2020, de ajutorul bănesc pentru 

încălzirea locuinţei cu lemne, cărbuni, combustibili petrolieri pot beneficia familiile 

şi persoanele singure care realizează venituri de până la 800 lei/membru de familie, 

ajutor bănesc stabilit funcţie de venitul net lunar: 

 

 

Decembrie 2020 – Martie 2021  

( lemne, cărbuni, combustibili petrolieri ) 

 

Până la 155 lei  

 

54 lei 

155,1 lei 210 lei 48 lei 

210,1 lei 260 lei 44 lei 

260,1 lei 310 lei 39 lei 

310,1 lei 355 lei 34 lei 

355,1 lei 425 lei 30 lei 

425,1 lei 480 lei 26 lei 

480,1 lei 800 lei 20 lei 

 

 Conform Ordonanței de Urgență nr. 208/2020, de ajutorul bănesc pentru 

încălzirea locuinţei cu energie electrică pot beneficia familiile şi persoanele singure 

care realizează venituri de până la 800 lei/membru de familie, ajutor bănesc stabilit 

funcţie de venitul net lunar: 
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Decembrie 2020 – Martie 2021 

 ( energie electrică ) 

 

Până la 155 lei 

 

240 lei 

155,1 lei 210 lei 216 lei 

210,1 lei 260 lei 192 lei 

260,1 lei 310 lei 168 lei 

310,1 lei 355 lei 144 lei 

355,1 lei 425 lei 120 lei 

425,1 lei 480 lei   96 lei 

480,1 lei 540 lei   72 lei 

540,1 lei 800 lei   20 lei 
        

 Condițiile privind distribuirea, înregistrarea, verificarea și soluționarea cererilor 

de acordare a ajutorului pentru încălzirea locuinței, precum și actele necesare în 

vederea stabilirii dreptului nu se modifică. 

Relaţii suplimentare se obţin zilnic, de luni până joi, între orele 8,00 – 12,00 şi 

vineri între orele 8,00 – 10,00, la sediul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială 

Craiova, din Str. Mitropolit Firmilian, nr. 14, precum și la numărul de telefon  

0351/451680. 
 

 

 

 


