COMUNICAT DE PRESĂ
Asociația Familiilor Numeroase (ASFANU): Plafonarea prețurilor la energie electrică trebuie să se
aplice și familiilor numeroase cu copii sugari și preșcolari care nu urmează cursurile unei instituții de
învățământ

ASFANU – Asociația Familiilor Numeroase salută decizia adoptată de Senatul României ca
primă cameră decizională de a introduce un amendament la OUG 119/2022 care vizează
plafonarea tarifului la energie electrică la 0,68 lei KWH pentru întreg consumul realizat de
familiile care au în întreținere cel puțin 3 copii cu vârsta de până în 18 ani, respectiv 26 de
ani, în cazul în care urmează o formă de învățământ.
ASFANU face precizarea că forma actuală a amendamentului exclude familiile numeroase care
au în întreținere copii cu vârsta cuprinsă între 0-5 ani care nu sunt înscriși la creșă sau la
grădiniță. Având în vedere că învățământul preșcolar nu este obligatoriu, multe familii ar ieși
de sub incidența amendamentului care le-ar da dreptul la plafonarea tarifului la energie.
Aceste familii cu cel puțin 3 copii în întreținere, sunt la fel de vulnerabile în fața prețurilor
actuale la energie ca și familiile numeroase care au copii înscriși în instituții de învățământ.
Familiile numeroase sunt tot mai afectate de creșterile de prețuri la alimente și de scumpirea
carburantului, energiei și gazelor. Rezultatele Studiului realizat de ASFANU despre familiile
numeroase din România ne indică faptul că cele mai mari cheltuieli pentru o familie
numeroasă sunt alimentele, cheltuielile de întreținere (apă, gaz, electricitate) și serviciile
bancare.

###
ASFANU – Asociația Familiilor Numeroase este singura structură neguvernamentală din
România care promovează, susține și reprezintă interesele familiilor cu trei sau mai mulți
copii. Membrii Asociației sunt familii cu trei sau mai mulți copii, de aceea suntem un partener
de discuție care înțelege foarte bine realitățile educării, creșterii și îngrijirii a cel puțin trei
copii.
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