
 
 

ÎN ATENȚIA CETĂȚENILOR BENEFICIARI  DE VENIT MINIM 

GARANTAT ȘI ALOCAȚIE PENTRU SUSȚINEREA FAMILIEI 

 
 

Vă informăm că, începând cu data  19.12.2022 va începe distribuția pachetelor conținând 

produse alimentare primite în cadrul Programului Operțional Ajutorarea Persoanelor 

Defavorizate ( POAD) 2018-2021. 

Potrivit adresei nr 8295/09.11.2022 emisă de Instituția Prefectului- Judetul Arad a fost 

comunicată perioada de livrare a acestor pachete cu produse alimentare, pentru Unitatea 

Administrativ –teritorială Sântana livrarea se va realiza in data de 16.12.2022. 

  Categoriile de persoane cele mai defavorizate care beneficiază de aceste  ajutoare 

alimentare sunt cele  stabilite prin art 3 alin 1 lit a) si b) din OUG nr 84/21.05.2020 privind 

stabilirea unor măsuri necesare în vederea implementarii Programului operational Ajutorarea 

persoanelor dezavantajate, și anume beneficiarii  aflați în plată a venitului minim garantat și 

familiile beneficiare de alocație pentru susținerea familiei. 

 Fiecare persoană aflată pe lista inițială va primi o cutie sigilată care va conține produse 

alimentare, estimăm că vor fi aceleasi categorii de produse alimentare de bază,. 

Precizăm că, pentru ridicarea acestor pachete, beneficiarii aflati pe lista inițtială ( cei aflati în 

plata ajutorului social și a alocatiei pentru susținerea familiei sunt rugați să se prezinte cu actele 

de identitate la sediul Direcției de asistenta sociala – str M Viteazu nr 24, pentru identificare în 

liste și semnături, ulterior fiind directionați spre punctul de livrare din str Muncii nr 89.  

 

Referitor la categoria persoanelor eligibile pentru acordarea de produse pe 

lista suplimentară(vor fi aproximativ 60 de pachete total), prevazute la litera c) a 

art 3 alin 1 din OUG nr 84/2020, textul actului normativ prevede urmatoarele: 

”c)persoanele/familiile aflate temporar în situaţii critice de viaţă, respectiv 

victime ale calamităţilor, persoane dependente, definite conform prezentei 

ordonanţe de urgenţă(persoanele cu handicap grav si accentuat,adulti si 

copii,care nu beneficiazade ingrijire in servicii sociale de tip rezidential), 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.” 
Informăm persoanele care se pot încadra pe lista suplimentară- potrivit actului normativ 

citat mai sus, că pot depune cereri cu documente justificative la Registratura Primariei 

Santana, aceste cereri vor fi însă onorate după finalizarea distribuției pe listele inițiale, in 

limita pachetelor ramase de distribuit,conform art.4,alin.((6) Distribuirea ajutoarelor alimentare 

şi a produselor de igienă către persoanele înscrise pe listele iniţiale prevăzute la alin. (3) lit. a) se face în 

ordinea prezentării destinatarilor finali la centrele de distribuire stabilite prin ordin al prefectului la 

nivelul fiecărei unităţi/subdiviziuni administrativ-teritoriale în termen de maximum 45 de zile 

calendaristice de la ultima recepţie de ajutoare alimentare sau produse de igienă. Pentru evitarea 

aglomerării centrelor de distribuire şi limitarea timpului de aşteptare pentru destinatarii finali, prefectul 

poate identifica şi alte metode de distribuire ce se comunică destinatarilor finali, cu prezentarea unei 



 
dovezi de predare a pachetului. 
  (7) Distribuirea ajutoarelor alimentare şi a produselor de igienă către persoanele înscrise pe listele 

suplimentare prevăzute la alin. (3) lit. b) se face în termen de 15 zile calendaristice începând cu ziua 

lucrătoare următoare celei de finalizare a distribuirii pe listele iniţiale, în ordinea depunerii cererii, 

dacă solicitările vor îndeplini condițiile de eligibilitate. 

1.Persoanele care sunt incadrate in grad de handicap grav si accentuat vor depune urmatoarele 

documente; 

-cerere de solicitare pachet POAD –alimente,copie carte de identitate,copie certificat de 

handicap,daca este cazul copie curatela si copie carte de identitate curator. 

2.Persoanele )persoanele/familiile aflate temporar în situaţii critice de viaţă, respectiv victime ale 

calamităţilor,vor de pune urmatoarele documente: 

- cerere de solicitare pachet POAD, copie carte de identitate, 

 

 

 

 

DIRECȚIA DE ASISTENȚA SOCIALĂ SÂNTANA 


