Titlul proiectului:
« Acordarea de pachete cu produse de igienă în cadrul POAD 2018 – 2020 cod SMIS POAD/412/1/6/125284 »
BENEFICIAR: Ministerul Fondurilor Europene
OBIECTIV: Reducerea numărului de persoane aflate în risc de sărăcie și excluziune socială prin furnizarea de pachete cu produse de igienă in cadrul celor 4 distribuții în perioada 2018
– 2020
Destinatarii finali sunt : beneficiarii de venit minim garantat (numai titularii), familiile beneficiare de alocație pentru susținerea familiei, precum și persoane aflate temporar în situații
critice de viață.
Valoarea Totală a proiectului : 166.146.346,88 lei
Valoarea cofinanțării UE : 141.224.394,85 lei
Proiect co-finanţat din Fondul de Ajutor European destinat celor mai dezavantajate persoane prin Programul Programul Operaţional Ajutorarea Persoanelor Defavorizate 2014 – 2020

Instituția Prefectului
Judeţul NEAMT
Locaţia : MUNICIPIUL ROMAN
blema
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ANUNT
PRIVIND DISTRIBUIREA PRODUSELOR DE IGIENA IN CADRUL PROGRAMULUI OPERAŢIONAL AJUTORAREA PERSOANELOR DEFAVORIZATE – POAD 2018-2020

Categoriile de persoane cele mai defavorizate care beneficiază de pachete cu produse de igiena, în caz de precaritate materială constând în lipsa produselor 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;
Persoanele care se încadrează în ambele categirii, beneficiază de pachete cu produse de igienă aferente unei singure categorii din care fac parte la data acordării asistenţei materiale de bază.
Pachetele de alimente şi produsele de igienă se ridică personal de către destinatarii finali de la centrul de distribuire situat in str. Stefan cel Mare nr. 246 (in spatele sediului Directiei Locale pen tru Evidenta Persoanelor), pe baza actului de identitate, dupa urmatorul grafic:
←
beneficiarii de ajutor social: in zilele de luni 10 februarie si marti 11 februarie 2020;
←
beneficiarii de alocatie pentru sustinerea familiei in zilele miercuri 12 februarie si joi 13 februarie 2020.
Distribuirea produselor de igiena se va realiza in intervalul orar 8,00 – 14,00.
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