
  Impressum
 Herausgeberin Stadt Essen
 Satz Presse- und Kommunikationsamt
 Titelfoto Evgen - stock.adobe.com
 Druck Amt für Zentralen Service
 Stand Januar 2023 - rumänisch

Informații privind serviciile de  
consiliere și sprijin

Asigurarea aprovizionării
cu energie

Sunteți amenințat cu întreruperea aprovizionării  
cu energie? 
Vorbiți cu furnizorul dumneavoastră pentru a 
aranja plata în  rate sau plata la o dată ulterioară! 

Asta nu se poate face? Energia electrică sau gazul 
este sau a fost deja întreruptă și nu dispuneți de 
alte mijloace de auto-ajutorare? 
Posibil ar fi preluarea restanțelor energetice cu un 
împrumut de la orașul Essen.

Proprietarul dumneavostră vă amenință că vă va 
anula imediat contractul de închiriere dacă aveți 
restanțe cu chiria? 
O eventuală pierdere a locuinței poate fi evitată 
prin sprijin financiar (împrumuturi).

Contact
Beneficiarii de prestații  conform SGB II:
JobCenter Essen
https://www.essen.de/leben/soziales_und_arbeit/
jobcenter/corona_zeit.de.html

Beneficiarii de prestații conform SGB XII 
și alte persoane:
Amt für Soziales und Wohnen
Fachstelle Hilfen zum Wohnen
Steubenstraße 53
Telefon 0201 88-50172

Informații suplimentare și mereu actualizate, precum 
și mai multe detalii despre serviciile de sprijin pot fi 
găsite pe:  
www.essen.de/energiekosten 

Informații actuale pentru Essen:
www.essen.de/energieversorgung 
  
Sfaturi utile pentru a economisi energia:
www.essen.de/energiespartipps  

Sprijin pentru 
costuri energetice ridicateInformații suplimentare
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Consiliere în materie de energie, chirie,
aspecte juridice și probleme legate de 
debitori

Sunteți îngrijorat, în situația actuală cum vă 
puteți plăti costurile de energie și de trai?
Centrele locale de consiliere și asociațiile sociale vă 
vor ajuta:

Verbraucherzentrale Essen
Hollestraße 1
www.verbraucherzentrale.nrw/beratungsstellen/essen 

EnergieSparService Essen
Am Krausen Bäumchen 132
www.neue-arbeit-essen.de/dienstleistungen/ 
energiesparservice 

Schuldnerhilfe Essen
Holsterhauser Platz 2
www.schuldnerhilfe.de 

Primele informații
le primiți și aici: 

Begegnungszentren  
der Stadt Essen
www.essen.de/begegnungszentren  

Zentren 60plus
www.essen.de/60plus

Nu vă temeți să cereți să se verifice dacă aveți
dreptul la sprijin financiar, mai ales în situația 
actuală. Este posibil să primiți prestații, cum ar fi  
ajutor pentru locuință sau subvenții în conformitate 
cu Codul social (SGB) II sau Codul social XII.

Ajutorul pentru locuință (Wohngeld)
Ajutorul pentru locuință este o subvenție care îi ajută 
pe chiriași sau pe proprietari să își plătească costurile 
locuinței. În principiu, această subvenție nu trebuie să 
fie rambursată. Calculatorul de beneficii pentru 
locuințe din NRW vă ajută să calculați revendicările și 
să depuneți cereri:   
https://www.wohngeldrechner.nrw.de 

Prestații în conformitate cu SGB II și SGB XII
În cazul în care venitul gospodăriei dumneavoastră 
este permanent insuficient pentru cheltuielile de 
întreținere, este posibil să aveți dreptul la prestații în 
conformitate cu SGB II (indemnizația de șomaj II,  
Bürgergeld) sau SGB XII (de exemplu, ajutor de bază  
la bătrânețe). Aceasta include, printre altele, costurile 
pentru chirie și încălzire. Prestațiile pot fi acordate  
și în cazul în care există venituri.  
Calculatorul Caritas ajută la calcularea în avans a  
posibilelor cereri de despăgubire: 
https://www.caritasnet.de/alg2/rechner/

Ajutor pentru plata facturilor cu costuri ridicate de 
încălzire
Aveți un venit mic sau primiți ajutor pentru locuință? 
Nu primiți nicio prestație permanentă de la JobCenter 
Essen sau de la Oficiul pentru Afaceri Sociale sau 
Locuințe? În acest caz, este posibil să puteți obține 
 o subvenție unică pentru costurile de încălzire (în  

conformitate cu SGB II sau SGB XII).

Prestații în conformitate cu SGB II:
JobCenter Essen 
https://www.essen.de/leben/soziales_und_arbeit/
jobcenter/corona_zeit.de.html

Prestații în conformitate cu SGB XII:
Amt für Soziales und Wohnen
Steubenstraße 53
45138 Essen

Verificați dacă aveți dreptul
la sprijin financiar! Contact
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