
 

«AJUTOR AL UNIUNII EUROPENE» 
DEPOZIT LOCAL - SIMERIA 

 

Ajutoarele alimentare acordate prin 

Programul P.O.A.D. – 2015-2016 
se vor distribui începând cu data de 

22.06.2016 
Programul de distribuire al alimentelor 

Luni - Joi 9,00 - 15,00 
Vineri 9,00 - 13,00 

Relaţii suplimentare la Direcţia de Asistenţă Socială, tel.0254262076 

 



Categorii de beneficiari POAD 2015-2016 
Cat. Categoriile de beneficiari 

a Beneficiari de VMG (persoane, familii)  

b Beneficiari de ASF (persoane, familii) 

c 
Şomeri indemnizați (până la 450 lei inclusiv) 

Şomeri neindemnizaţi 

d Pensionari (până la 450 lei inclusiv) 

e 
Pensionari indemnizaţie socială (până la 450 lei 

inclusiv) 

f Pensii invalizi, veterani de război 

g Persoane cu handicap grav şi accentuat 

h 

Persoanele fără venituri sau ale căror venituri 

nete lunare realizate sunt de până la 450 

lei/lună/persoană, inclusiv, şi nu se încadrează în 

niciuna dintre categoriile prevăzute la lit. a)-g), 

stabilite prin dispoziţie a primarului 

 



Fiecare beneficiar va primi 2 cutii. 

 

Produsele şi cantităţile de alimente pe care le 

conţine o cutie: 

 

Produs Ambalare 

Nr. 

ambalaj

e 

Greutate (kg 

sau litri) 

Faină albă de grâu punga de 1 kg. 1 1,000 

Mălai punga de 1 kg. 2 2,000 

Paste făinoase punga de 400 g. 1 0,400 

Ulei sticla din plastic de 1 l. 2 2,000 

Zahăr punga de 1 kg. 1 1,000 

Conserva carne de 

vita 
cutie metalica de 300 g. 1 0,300 

Conserva pateu de 

ficat de porc 
cutie metalica de 200 g. 1 0,200 

Orez punga de 1 kg. 1 1,000 

Conserva de pasta de 

tomate 
cutie metalica  de 400 g. 1 0,400 

Fasole boabe punga de 500 g. 1 0,500 

Total  12 8,800 

 



Documentele solicitate la momentul distribuirii produselor: 

 

 Carte/buletin de identitate a 

beneficiarului/reprezentantului, în original 

 Pentru şomeri indemnizaţi şi neindemnizaţi, adeverinţe 

individuale de la ALOFM Simeria 

 Pensionarii  prezintă cuponul sau decizia de pensie 

 Persoanele cu handicap prezintă certificatul de încadrare în 

grad de handicap în termen de valabilitate 

 Persoanele cu VMG/ASF – se distribuie conform listelor de 

la DAS 

 Distribuirea produselor va începe cu listele iniţiale 

transmise de Instituţia Prefectului, iar persoanele care intră 

ulterior în diferitele categorii, vor beneficia de produse în 

limita stocului disponibil. 

  (4) Primesc ajutoare alimentare în cadrul POAD toţi 

membrii familiilor prevăzute la alin. (1) lit. a), b) şi h), 

menţionaţi în dispoziţia scrisă a primarului. 

 (5) Moştenitorii beneficiarilor înscrişi pe listele iniţiale care 

au decedat până la data distribuţiei ajutoarelor alimentare nu 

pot primi ajutoarele la care ar fi avut dreptul beneficiarii 

respectivi până la deces. 

 (6) Persoanele care aparţin categoriilor prevăzute la alin. (1) 

şi care la data distribuţiei ajutoarelor alimentare se află în 

perioada de satisfacere a stagiului militar, execută pedepse 

privative de libertate, au domiciliul sau reşedinţa în 

străinătate sau beneficiază de îngrijire în servicii sociale în 

regim rezidenţial, publice sau private, nu beneficiază de 

ajutoare alimentare distribuite în cadrul POAD. 
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