
COMUNICAT 

 privind acordarea de tichete sociale pe suport electronic pentru nou - născuți 
 
 
 

Începând cu data de 08.08.2022 Administratia Serviciilor Sociale Comunitare 

demarează acțiunea de primire a solicitărilor pentru acordarea tichetelor sociale pe 

suport electronic pentru sprijin educaţional, în conformitate cu O.U.G. nr. 

113/2022 privind unele măsuri necesare în vederea implementării Fondului de ajutor 

european destinat celor mai defavorizate persoane, decontarea unor cheltuieli privind 

sprijinirea refugiaților din Ucraina, precum și acordarea de granturi din fonduri externe 

nerambursabile pentru investiții destinate retehnologizării IMM-urilor. 

Potrivit acestui act normativ, categoriile de persoane cele mai defavorizate care 

beneficiază de sprijin material pe bază de tichete sociale pe suport electronic pentru 

nou-născuți, în caz de precaritate materială de bază constând în lipsa produselor pentru 

îngrijirea nou-născutului, acordate în cadrul POAD, și care au calitatea de destinatari 

finali sunt: 

a) mamele care au născut începând cu anul 2022, dar nu mai târziu de trei luni 

de la nașterea copilului și 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; 

b) mamele care au născut începând cu anul 2022, dar nu mai târziu de trei luni 

de la nașterea copilului și care fac parte din familii beneficiare de alocație pentru 

susținerea familiei acordată în baza Legii nr. 277/2010 privind alocația pentru 

susținerea familiei, republicată, cu modificările și completările ulterioare; 

c) mamele cu dizabilități care au născut începând cu anul 2022, dar nu mai târziu 

de trei luni de la nașterea copilului; 

d) mamele care au născut începând cu anul 2022, dar nu mai târziu de trei luni 

de la nașterea copilului, aflate temporar în situații critice de viață, respectiv victime ale 

calamităților, ale violenței domestice, persoane dependente și/sau care se află în situații 

deosebite de vulnerabilitate, stabilite prin ancheta socială întocmită de autoritățile 

publice cu atribuții în domeniul asistenței sociale sau pe baza unui referat de anchetă 

socială întocmit de autoritățile publice cu atribuții în domeniul asistenței sociale la 

solicitarea persoanei sau sesizarea unui terț; 

e) mamele care au născut începând cu anul 2022, dar nu mai târziu de trei luni 

de la nașterea copilului și care nu dețin acte de identitate și care, din acest motiv, nu pot 

beneficia de drepturile civile; 

f) mamele minore care au născut începând cu anul 2022, dar nu mai târziu de 

trei luni de la nașterea copilului; 

g) mamele care au născut începând cu anul 2022, dar nu mai târziu de trei luni 

de la nașterea copilului, cetățeni străini sau apatrizi proveniți din zona conflictului armat 

din Ucraina. 

 

 

 

https://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocumentAfis/245665
https://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocumentAfis/223964


Tichetul social pe suport electronic pentru nou – născuți se obține în baza  cererii      

depuse la Serviciul Prestatii Sociale în cadrul programului cu publicul: 

Luni: 13.00 - 15.00 

Marti : 09.00-11.00 

Miercuri: 13.00-15.00 

Joi: 09.00 - 11.00 

Documentele necesare obtinerii tichetului social pe suport electronic pentru nou – 

nascuti sunt urmatoarele: 

- actul de identitate al mamei /repezentantului legal ( în original și copie); 

- certificatul de naștere al copilului ( original și copie) / certificat constatator al 

nașterii (original si copie), dupa caz; 

- certificatul de incadrare in grad de handicap; 

- alte documente necesare intocmirii anchetei sociale prin care se constata situatia 

critica de viata in care se gaseste mama noului nascut.  

Valoarea nominală a unui tichet social pe suport electronic pentru nou-născuți 

pentru destinatarii finali este de 2.000 de lei. 

Tichetele sociale pe suport electronic pentru nou-născuți emise nu permit 

efectuarea de operațiuni de retragere de numerar sau de preschimbare în numerar. 

Tichetul social pe suport electronic pentru nou-născuți este acordat o singură dată 

pentru un nou-născut și poate fi utilizat doar pe teritoriul României, în termenul de 

valabilitate și numai pentru achiziționarea produselor de îngrijire pentru nou- născuți 

pentru care a fost emis. 

Produse pentru îngrijirea nou-născutului - produse specifice trusoului pentru nou-

născut, necesare îngrijirii nounăscutului, respectiv: scutece, produse pentru toaleta 

nou-născutului, articole de vestimentație pentru nou-născut, articole sanitare și 

medicale pentru mamă și pentru nou-născut; 

Tichetul social pe suport electronic pentru nou-născuți are perioadă de valabilitate 

și poate fi utilizat de către destinatarii finali în termen de șase luni de la data emiterii 

acestuia, fără a se înțelege că aceasta este perioada de valabilitate a suportului 

electronic. 

Informații suplimentare se pot solicita și telefonic la numerele :   
 
          Telefon fix: 0244 527 191  interior 111 

          Telefon mobil: 0743 331 483  

 

  Cererea poate fi descărcată de pe site-ul www.asscploiesti.ro.  

 

 

 

                                                      

http://www.asscploiesti.ro/


 


