
 

 

 

                                                                                                     
 

 

 

TITLUL PROIECTULUI: 

“Sprijinirea categoriilor de persoane cele mai defavorizate care beneficiaza de mese calde 

pe baza de tichete sociale pe suport electronic” 

  

BENEFICIAR: Ministerul Fondurilor Europene 

 

OBIECTIVUL PROGRAMULUI  consta în cresterea calitaţii vieţii prin intensificarea 

sprijinului de care beneficiaza persoanele dezavantajate /marginalizate, ajutorul constând 

în sprijin material prin mese calde pentru grupul tinta eligilbil ce respecta prevederile 

Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 115/2020. 

 

DESTINATARII FINALI SUNT : 

- pensionarii cu vârsta de 75 de ani împliniți sau peste această vârstă, cu venituri 

echivalente cu indemnizațiile sociale de 800 de lei/lună; 

- persoanele/familiile fără adăpost, cele care au fost evacuate, dar și familiile cu copii 

care nu au domiciliu stabil, inclusiv cele monoparentale. 

  

PROIECT COFINANTAT DIN FONDUL DE AJUTOR EUROPEAN PENTRU 

CELE MAI DEFAVORIZATE PERSOANE (FEAD)PRIN PROGRAMUL 

OPERATIONAL AJUTORAREA PERSOANELOR DEFAVORIZATE (POAD 

2014-2020)COD IDENTIFICARE (MYSMIS): POAD / 1 / 2 /141810 
 

 

 

         Institutia Prefectului  Iasi  

                                                                   Judeţul Iasi 

                   Locaţia : U.A.T. / Primăria Orasului Târgu-Frumos 

                 Centrul Social Multifunctional-  strada Cuză-Vodă nr.81 A 
 

 

 

 



 

                                                                                                   
 

 

Sprijinirea categoriilor de persoane, cele mai defavorizate, 
care beneficiază de mese calde pe bază de tichete sociale pe suport electronic 

 
PROIECT COFINANTAT DIN FONDUL DE AJUTOR EUROPEAN 

PENTRU CELE MAI DEFAVORIZATE PERSOANE (FEAD) 
PRIN PROGRAMUL OPERATIONAL 

AJUTORAREA PERSOANELOR DEFAVORIZATE (POAD 2014-2020) 
COD IDENTIFICARE (MYSMIS): POAD / 1 / 2 /141810 

 
Primaria orasului Targu Frumos 
         Judetul Iasi 

 
 

În perioada 13-16 noiembrie, Direcția de Asistență Socială (DAS) din cadrul Primăriei orasului 

Targu Frumos va distribui tichetele sociale pentru mese calde direct la domiciliul celor 79 de beneficiari 

din comunitate. Tichetele sunt acordate conform OUG 115/2020, fiind emise în cadrul Programului 

Operațional POAD 2014-2020, program susținut de Guvernul României și finanțat din Fondul de ajutor 

european destinat celor mai defavorizate persoane. 

Fiecare plic  este sigilat și conține cardul pe care se va încărca valoarea tichetelor, codul PIN 

necesar activării și listele unităților afiliate care acceptă aceste tichete sociale. Valoarea tichetelor sociale 

de pe cardul electronic este de 180 lei/lună, limita zilnică de utilizare fiind stabilită la 40 de lei. La data de 

07 decembrie, Ministerul Fondurilor Europene va vira, în contul beneficiarilor alocațiile pentru mese calde, 

suma diferind în funcție de luna în care persoana respectivă a devenit eligibilă pentru acest drept. 

De aceste tichete vor beneficia: 

- pensionarii cu vârsta de 75 de ani împliniți sau peste această vârstă, cu venituri echivalente cu 

indemnizațiile sociale de 800 de lei/lună; 

- persoanele/familiile fără adăpost, cele care au fost evacuate, dar și familiile cu copii care nu au 

domiciliu stabil, inclusiv cele monoparentale. 

Persoanele care nu sunt găsite la domiciliu vor primi o invitație pentru a ridica plicul cu cardul de la sediul 

DAS- Centrul Social Multifunctional, strada Cuza Voda, nr. 81 A, de luni până vineri, în intervalul orar 9-12. 

Predarea cardului se va face în baza cărții de identitate, direct beneficiarului sau în baza unei procuri 

notariale în situația în care o altă persoană va ridica plicul.  

Pentru a sprijini beneficiarii în utilizarea acestui card, angajații DAS stau la dispoziția acestora la numerele 

de telefon: 0232/ 711507, 0749179287 si 0742162064. 

 PRIMAR,   Membrii Grupului de lucru pentru derularea S.N.S.P.V.P.A. 

      IONEL VATAMANU      ORASUL Targu Frumos, 

        Iscu Elena 

        Roman Stefan -Daniel          

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
LEGE nr. 292 din 20 decembrie 2011 

asistenţei sociale 

 
z) persoanele fără adăpost reprezintă o categorie socială formată din 

persoane singure ori familii care, din motive singulare sau cumulate de 

ordin social, medical, financiareconomic, juridic ori din cauza unor 

situaţii de forţă majoră, trăiesc în stradă, locuiesc temporar la prieteni 

sau cunoscuţi, se află în incapacitate de a susţine o locuinţă în regim de 

închiriere ori sunt în risc de evacuare, se află în instituţii sau 

penitenciare de unde urmează ca, în termen de 2 luni, să fie externate, 

respectiv eliberate şi nu au domiciliu ori reşedinţă; 


