
COMUNICAT PRESĂ 

 

 Primăria Municipiului Ploiești, prin Administrația Serviciilor Sociale Comunitare informează 

cetățenii cu domiciliul în Ploiești – beneficiari finali de ajutoare europene finanțate din Fondul de ajutor 

European destinat celor mai defavorizate persoane că, în perioada 17.09.2021 – 01.11.2021, va proceda la 

distribuirea pachetelor cu produse alimentare, pe liste inițiale în conformitate cu prevederile O.U.G. 

nr.84/2020, pentru stabilirea unor masuri necesare în vederea implementării Programului operațional 

Ajutorarea persoanelor defavorizate – POAD. 

 

Categoriile de beneficiari finali eligibili pe liste inițiele, conform art.3, alin.(1), lit.a) și b) din 

OUG nr.84/2020, sunt: 

- Membrii familiilor și persoanelor singure cărora le este stabilit, prin dispoziție scrisă a primarului, 

dreptul la un venit minim garantat acordat în baza Legii nr.416/2001 privind venitul minim 

garantat, cu modificările și completările ulterioare; 

- Membrii familiilor beneficiare de alocație pentru susținerea familiei acordată în baza Legii 

nr.277/2010 privind alocația pentru susținerea familiei, republicată, cu modificările și completările 

ulterioare. 

  

Fiecare beneficiar primește o cutie care va conține următoarele produse: 

- Faină albă de grâu 1kg. – 5 buc; 

- Mălai 1kg.- 4 buc; 

- Paste făinoase 400g. - 2 buc; 

- Ulei 1L. – 4 buc; 

- Zahăr 1kg. - 2 buc; 

- Orez 1 kg. - 4 buc.; 

- Conservă carne de vită 300g. - 5 buc; 

- Conservă carne de porc 300g. - 3 buc; 

- Conservă pateu de ficat de porc 200g. – 5 buc; 

- Compot de fructe 720 ml. – 2 buc.; 

- Gem de fructe 360g. -1 buc; 

- Gem de fructe dietetic 360g. – 1 buc. 
 

 Cutiile cu produse alimentare se vor ridica în baza actului de identitate (în original) de la Cantina 

Socială din Ploiești, str.Mihai Bravu, nr.231, după următorul program : 

 Luni - Miercuri între orele 08.30 - 16.00  

 Joi intre orele 08.00 – 18.30 

 Vineri între orele 08.30 - 14.00.  

Mai multe informatii cu privire la derularea acestui program puteti afla la tel.: 0749149966 

  



  

 


