
 
 

ANUNȚ 
PRIVIND DISTRIBUIREA PRODUSELOR DE IGIENĂ ÎN CADRUL 
PROGRAMULUI OPERAŢIONAL AJUTORAREA PERSOANELOR 

DEFAVORIZATE – POAD 2018-2021 
 

„ Categoriile de persoane cele mai defavorizate care beneficiază de pachete cu produse de igienă, 

acordate în cadrul POAD şi care au calitatea de destinatari finali sunt: 

a. persoanele cărora le este stabilit, prin dispoziţie scrisă a primarului, dreptul la un venit minim 

garantat acordat în baza Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

b. familiile beneficiare de alocaţie pentru susţinerea familiei acordată în baza Legii nr. 277/2010 

privind alocaţia pentru susţinerea familiei, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

c. persoanele/familiile aflate temporar în situaţii critice de viaţă, respectiv victime ale calamităţilor, 

persoane dependente (persoanele cu handicap grav şi accentuat, care nu beneficiază de îngrijire 

în servicii sociale în regim rezidenţial public sau privat), definite conform prezentei ordonanţe de 

urgenţă, şi în alte situaţii asemănătoare stabilite prin anchetele sociale şi care se află în situaţii 

deosebite de vulnerabilitate, precum şi persoanele care locuiesc în aşezările informale.” 

(Extras din ORDONANŢA DE URGENŢĂ Nr. 84/2020 din 21 mai 2020 pentru stabilirea unor 

măsuri necesare în vederea implementării Programului Operaţional Ajutorarea persoanelor 

Defavorizate – POAD) 

Persoanele care se încadrează în ambele categorii beneficiază de pachete cu produse de igienă 

aferente unei singure categorii din care fac parte la data acordării asistenţei materiale de bază. 

Pachetele cu produse de igienă se ridică personal de către destinatarii finali de la Piața 

agroalimentară (Casa Poporului) zona Gară, sat Măneciu Ungureni pe baza actului de identitate, 

începând cu data de 02.09.2021. 

Distribuirea produselor de igienă se va realiza în intervalul orar 14:00 – 16:00 de luni până joi. 

Documentele pe care persoana titulară trebuie să le prezinte pentru ridicarea produselor sunt 

buletinul sau cartea de identitate în original, pentru categoriile  a) si b), iar pentru categoria c) fotocopie 

dupa certificatul de incadrare in grad de handicap. 

Pentru informaţii suplimentare ne puteţi contacta la tel. 0786 773 569. 

 


