
‼ La nivelul Comunei Mogoșești programul este în derulare, persoanele beneficiare primesc 
masă caldă livrată la domiciliu printr-un serviciu catering partener.  
 
 
Pentru mai multe detalii puteți să ne lăsați un mesaj în privat sau la numarul de telefon ☎ 
0232.294.411 formând apoi numărul destinat biroul de Asistență socială  
 
 
‼ În contextul epidemiei de Coronavirus SARS-CoV-2, au fost luate măsuri atât la nivelul 
Uniunii Europene cât și în România, pentru reducerea efectului negativ din punct de vedere 
social și economic, pe care aceasta îl poate avea în perioada următoare, cu efect pe termen 
scurt, mediu și lung asupra persoanelor defavorizate. 
 
 
💳💳 Tichetele sociale pe suport electronic pentru mese calde sunt acordate de Guvernul 
României, prin Ministerul Fondurilor Europene, prin intermediul Programului Operațional 
Ajutorarea Persoanelor defavorizate 2014-2020 (POAD), finanțat din Fondul de ajutor 
European destinat celor mai defavorizate persoane (FEAD). Programul se adresează 
următoarelor categorii de beneficiari: 
 
 
📌📌 Persoane în vârstă de 75 ani împliniți, fără ajutor material, cu venituri la nivelul 
indemnizației sociale pentru pensionari, pentru care sunt necesare, pe de o parte, servicii 
sociale de sprijin la domiciliu, iar pe de altă parte servicii de sprijin constând, mai ales, în 
asigurarea de mese calde. 
📌📌 Persoanele fără adăpost, inclusiv persoanele/familiile care au fost evacuate și familiile cu 
copii care nu au domiciliu stabil, mai ales cele monoparentale. 
 
 
Programul se va desfășura în perioada 2020-2021, iar Schema Națională de Sprijin pentru 
Persoanele Vârstnice și pentru Persoanele fără Adăpost (S.N.S.P.V.P.A) are ca scop acordarea 
de tichete sociale pe suport card pentru mese calde beneficiarilor finali menționate mai sus. 
 
 
💳💳 Valoare nominala a unui tichet social pentru masă caldă pe suport card, pentru beneficiarii 
finali este de 180 lei/lună timp de 10 luni, iar termenul de valabilitate al sumelor încărcate pe 
card este de un an de zile de la data încărcării acestora pe card. Suma care poate fi cheltuită pe 
zi este de cel mult 40 lei. 
 
 
‼ Beneficiarul final poate folosi tichetele pe suport card pentru mese calde doar în România, 
numai în rețeaua unităților partenere. 
 
 
📌📌 Responsabil pe Județul Iași : Alina Șerb - alina.serb@mfe.gov.ro 
 


