
 
 

 

 

                                                                                                     
 
 

PROIECT FINANȚAT IN CADRUL PROGRAMULUI  OPERAȚIONAL 
AJUTORAREA PERSOANELOR DEFAVORIZATE 2014-2020 DIN 
FONDUL DE AJUTOR EUROPEAN DESTINAT CELOR MAI 
DEFAVORIZATE PERSOANE  

 
TITLUL PROIECTULUI: ”ACORDAREA DE PACHETE CU AJUTOARE 
ALIMENTARE IN CADRUL POAD 2018 – 2021 ” 
COD IDENTIFICARE(MYSMIS) POAD/411/1/1/125099  
 
OBIECTIV: Reducerea numărului de persoane aflate în risc de 
sărăcie și excluziune socială prin furnizarea de pachete cu 
ajutoare alimentare in cadrul celor 6 distribuții în perioada 2018 
– 2021 
 
BENEFICIAR: Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene 
 

BENEFICIARI FINALI : familiile și persoanele singure cărora le 
este stabilit dreptul la un venit minim garantat, familiile 
beneficiare de alocație pentru susținerea familiei si 
persoanele/familiile aflate temporar în situații critice de viață, 
respectiv victime ale calamităților, persoane dependente și care 
se află în situații deosebite de vulnerabilitate, precum și 
persoanele care locuiesc în așezările informale. 

 
Valoarea Totală a proiectului : 1.074.095.441,65 lei 
 
Valoarea finanțării UE : 912.981.125,40 lei 
 
Valoarea cofinanțării buget de stat : 161.114.316,25 lei 

 



REFERITOR AJUTOARE ALIMENTARE UE 

 
Proiectul este finanţat în cadrul Programului Operaţional 

Ajutorarea Persoanelor Defavorizate  2014-2020, din fondul de 
ajutor european destinat celor mai defavorizate persoane.  

 
Titlul proiectului este : ”ACORDAREA DE PACHETE CU 

AJUTOARE ALIMENTARE IN CADRUL POAD 2018 – 2021 
”COD IDENTIFICARE(MYSMIS) POAD/411/1/1/125099  
 

OBIECTIV: Reducerea numărului de persoane aflate în risc 
de sărăcie și excluziune socială prin furnizarea de pachete cu 

ajutoare alimentare in cadrul celor 6 distribuții în perioada 2018 
– 2021 
 

BENEFICIAR: Ministerul Investițiilor și Proiectelor 

Europene 
 

BENEFICIARI FINALI : familiile și persoanele singure cărora le este stabilit 

dreptul la un venit minim garantat, familiile beneficiare de alocație pentru susținerea 

familiei si persoanele/familiile aflate temporar în situații critice de viață, respectiv 

victime ale calamităților, persoane dependente și care se află în situații deosebite de 

vulnerabilitate, precum și persoanele care locuiesc în așezările informale. 

In saptamana 18-22 aprilie 2022, va incepe distribuirea pachetelor alimentare,  
in cladirea anexa a Primariei Păusesti Maglasi.  

Conform legislaţiei în vigoare, initial vor primi pachete alimentare familiile 
și persoanele singure cărora le este stabilit dreptul la un venit minim garantat, 
familiile beneficiare de alocație pentru susținerea familiei. 

 Între data constituirii sau actualizării bazei de date și data distribuirii 

ajutoarelor alimentare pot fii incluși pe listele suplimentare de către autorităţile 

locale persoanele cu handicap grav sau accentuat. Ei vor urma să primească alimente 

în limita cantităţilor disponibile, după distribuirea familiile și persoanele singure 

cărora le este stabilit dreptul la un venit minim garantat, familiile beneficiare de 
alocație pentru susținerea familiei. 


