
Informații cu privire la acordarea suplimentului pentru energie 

 

Suplimentul pentru energie se acordă lunar pe tot parcursul anului pentru acoperirea unei părți din 

consumul energetic al gospodăriei şi se acordă cumulat pentru toate tipurile de consum energetic, 

respectiv energie electrică, gaze naturale, energie termică şi combustibili solizi şi/sau petrolieri, în 

baza facturilor emise de către furnizor. 

Pot beneficia de supliment pentru energie: 

1. Persoanele singure şi familiile care beneficiază de ajutor pentru încălzirea locuinţei 

2. Persoanele singure care au venitul net lunar până în 2.053 lei ori familiile care au venitul net 

lunar pe membru de familie până în 1.386 lei şi care nu au alte proprietăţi sau bunuri, aşa cum 

sunt prevăzute în cerere, şi sunt proprietari ai locuinţei pentru care solicită ajutorul sau deţin un 

contract de închiriere, comodat sau concesiune pentru aceasta.  

Cuantumuri supliment pentru energie: 

• Gaze naturale: 10 lei/lună; 

• Energie electrică: 30 lei/lună (în situaţia în care singura sursă de energie utilizată este 

energia electrică, cuantumul suplimentului este de 70 lei/lună) 

• Combustibili solizi şi/sau petrolieri: 20 lei/lună; 

• Energie termică furnizată în sistem centralizat: 10 lei/lună.  

Solicitarea pentru supliment pentru energie poate fi depusă: 

1. Împreună cu ajutorul pentru încălzirea locuinței, completându-se o singură cerere 

2. În situaţia în care se solicită numai suplimentul pentru energie, cererea împreună cu actele de 

identitate ale tuturor membrilor familiei, dovezile de venit ale membrilor familiei şi facturile 

emise de furnizori (gaze naturale şi energie electrică) pot fi depuse la următoarele sedii ale 

D.G.A.S.P.C. Sector 2 unde solicitanţii sunt ajutaţi la completarea cererilor şi sunt verificate 

documentele: 

✓ Serviciul Asistență Socială Baicului cu sediul în București, Str. Heliade Între Vii nr. 

36, Sector 2, telefon 021.241.23.30, email: baicului@social2.ro; 

✓ Serviciul Asistență Socială Mașina de Pâine cu sediul în București, Str. Glinka nr. 7A, 

Sector 2, telefon 021.242.75.60, email: masinadepaine@social2.ro; 

✓ Serviciul Asistență Socială Pantelimon cu sediul în București, Bld. Basarabia nr. 90, 

Sector 2, telefon 021.250.06.61, email: pantelimon@social2.ro; 

✓ Serviciul Asistență Socială Silvestru cu sediul în București, Calea Moșilor nr. 132, 

Sector 2, telefon 021.252.19.70, email: silvestru@social2.ro. 

Program de lucru cu publicul S.A.S.: 

Luni – Joi 08:30 – 16:00 

Vineri 08:30 – 13:30 

 

Documentele pot fi depuse: 

− Personal sau prin reprezentantul asociaţiei la punctele de registratură ale D.G.A.S.P.C. Sector 2 

− E-mail 

− Prin poştă la adresa Str. Olari nr. 15, Sector 2 
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