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IINNFFOORRMMAARREE 
  

  ccuu  pprriivviirree  llaa  ppeerrssooaanneellee  cceellee  mmaaii  ddeeffaavvoorriizzaattee  ccaarree  bbeenneeffiicciiaazzăă  ddee  sspprriijjiinn  mmaatteerriiaall  ppee  
bbaazzăă  ddee  ttiicchheettee  ssoocciiaallee  ppee  ssuuppoorrtt  eelleeccttrroonniicc  ppeennttrruu  nnoouu--  nnăăssccuuțții,,   

ccoonnffoorrmm  OOUUGG  111133//22002222 
  

  
   
  Conform Art. 3 din OUG 113/2022 categoriile de persoane cele mai 
defavorizate care beneficiază de sprijin material pe bază de tichete sociale pe suport 
electronic pentru nou-născuţi, în caz de precaritate materială de bază constând în 
lipsa produselor pentru îngrijirea nou-născutului, acordate în cadrul POAD şi care 
au calitatea de destinatari finali sunt:  
a)mamele care au născut începând cu anul 2022, dar nu mai târziu de trei luni de la 
naşterea copilului şi 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.  
 
b)mamele care au născut începând cu anul 2022, dar nu mai târziu de trei luni de la 
naşterea copilului şi care fac parte din familii beneficiare de alocaţie pentru susţinerea 
familiei acordată în baza Legii nr. 277/2010 privind alocaţia pentru susţinerea familiei, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare;  
 
c)mamele cu dizabilităţi care au născut începând cu anul 2022, dar nu mai târziu de trei 
luni de la naşterea copilului;  
 
d)mamele care au născut începând cu anul 2022, dar nu mai târziu de trei luni de la 
naşterea copilului, aflate temporar în situaţii critice de viaţă, respectiv victime ale 
calamităţilor, ale violenţei domestice, persoane dependente şi/sau care se află în situaţii 
deosebite de vulnerabilitate, stabilite prin ancheta socială întocmită de autorităţile publice 
cu atribuţii în domeniul asistenţei sociale sau pe baza unui referat de anchetă socială 
întocmit de autorităţile publice cu atribuţii în domeniul asistenţei sociale la solicitarea 
persoanei sau sesizarea unui terţ;  
 
e)mame care au născut începând cu anul 2022, dar nu mai târziu de trei luni de la naşterea 
copilului şi care nu deţin acte de identitate şi care, din acest motiv, nu pot beneficia de 
drepturile civile;  
 
f)mamele minore care au născut începând cu anul 2022, dar nu mai târziu de trei luni de la 
naşterea copilului;  
 

 



                                                                                                                                           

  
  
  

gg))mmaammeellee  ccaarree  aauu  nnăăssccuutt  îînncceeppâânndd  ccuu  aannuull  22002222,,  ddaarr  nnuu  mmaaii  ttâârrzziiuu  ddee  ttrreeii  lluunnii  ddee  llaa  
nnaaşştteerreeaa  ccooppiilluulluuii,,  cceettăăţţeennii  ssttrrăăiinnii  ssaauu  aappaattrriizzii  pprroovveenniiţţii  ddiinn  zzoonnaa  ccoonnfflliiccttuulluuii  aarrmmaatt  ddiinn  
UUccrraaiinnaa..   
    VVaallooaarreeaa  nnoommiinnaallăă  aa  uunnuuii  ttiicchheett  ssoocciiaall  ppee  ssuuppoorrtt  eelleeccttrroonniicc  ppeennttrruu  nnoouu--nnăăssccuuţţii  
ppeennttrruu  ddeessttiinnaattaarriiii  ffiinnaallii  eessttee  ddee  22..000000  ddee  lleeii..  nnuuaallăă  aa  iinnffllaaţţiieeii  şşii  îînn  lliimmiittaa  
ddiissppoonniibbiilluulluuii  ffiinnaanncciiaarr  pprreevvăăzzuutt  îînn  ccaaddrruull  PPOOAADD..   

  Tichetele sociale pe suport electronic pentru nou-născuţi emise nu permit 
efectuarea de operaţiuni de retragere de numerar sau de preschimbare în numerar. 

  Tichetul social pe suport electronic pentru nou-născuţi este acordat o singură dată 
pentru un nou-născut şi poate fi utilizat doar pe teritoriul României, în termenul de 
valabilitate şi numai pentru achiziţionarea produselor de îngrijire pentru nou-
născuţi pentru care a fost emis.  

  Se interzice unităţilor afiliate acordarea unui rest de bani la tichetele sociale pe 
suport electronic pentru nou-născuţi.  

  Unităţile afiliate au obligaţia să comercializeze produse sigure şi care să respecte 
condiţiile prescrise sau declarate, să nu practice preţuri nejustificat de mari şi să nu 
limiteze, în mod nejustificat, vânzarea bunurilor.  

  Destinatarul final sau reprezentantul legal al acestuia poate utiliza tichetele sociale 
pe suport electronic pentru nou-născuţi numai în reţeaua unităţilor afiliate, pe baza 
actului de identitate, cu excepţia mamelor care nu deţin acte de identitate. În cazul 
destinatarului final eligibil care nu deţine acte de identitate, tichetele sociale pe 
suport electronic pentru nou-născuţi se utilizează pe baza documentului eliberat de 
autorităţile publice locale, care atestă încadrarea în categoria destinatarului final.  

  Tichetul social pe suport electronic pentru nou-născuţi are perioadă de valabilitate 
şi poate fi utilizat de către destinatarii finali în termen de şase luni de la data 
emiterii acestuia, fără a se înţelege că aceasta este perioada de valabilitate a 
suportului electronic.  

  TTiicchheetteellee  ssoocciiaallee  ppee  ssuuppoorrtt  eelleeccttrroonniicc  ppeennttrruu  nnoouu--nnăăssccuuţţii  ssee  uuttiilliizzeeaazzăă  ppee  ppeerriiooaaddaa  
ddee  vvaallaabbiilliittaattee  aa  aacceessttoorraa..  EEvveennttuuaalleellee  ssuummee  rrăămmaassee  nneeuuttiilliizzaattee  aaffeerreennttee  ttiicchheetteelloorr  
ssoocciiaallee  ppee  ssuuppoorrtt  eelleeccttrroonniicc  ppeennttrruu  nnoouu--nnăăssccuuţţii  ssee  rreettuurrnneeaazzăă  bbeenneeffiicciiaarruulluuii  ddee  ccăăttrree  
uunniittaatteeaa  eemmiitteennttăă,,  îînn  tteerrmmeenn  ddee  3300  ddee  zziillee  ddee  llaa  ddaattaa  eexxppiirrăărriiii  dduurraatteelloorr  ddee  
vvaallaabbiilliittaattee  aallee  aacceessttoorraa..   

 
 
  IIVV..  AAttrriibbuuțțiiiillee  DDiirreeccțțiieeii  ddee  AAssiisstteennțțăă  SSoocciiaallăă:: 
aa))AAuuttoorriittăăţţiillee  aaddmmiinniissttrraaţţiieeii  ppuubblliiccee  llooccaallee,,  pprriinn  sseerrvviicciiiillee  ppuubblliiccee  ddee  aassiisstteennţţăă  ssoocciiaallăă,,  
iiddeennttiiffiiccăă,,  îînnttooccmmeesscc  şşii  îîşşii  aassuummăă  pprriinn  sseemmnnăăttuurraa  rreepprreezzeennttaannttuulluuii  lleeggaall,,  lliisstteellee  ccuu  
ddeessttiinnaattaarriiii  ffiinnaallii,,  ccuu  eevviiddeennţţiieerreeaa  sseeppaarraattăă  aa  ccaatteeggoorriieeii  ddee  eelliiggiibbiilliittaattee..   
bb))AAuuttoorriittăăţţiillee  aaddmmiinniissttrraaţţiieeii  ppuubblliiccee  llooccaallee,,  pprriinn  sseerrvviicciiiillee  ppuubblliiccee  ddee  aassiisstteennţţăă  ssoocciiaallăă,,  
aaccttuuaalliizzeeaazzăă  lluunnaarr  şşii  îîşşii  aassuummăă  pprriinn  sseemmnnăăttuurraa  rreepprreezzeennttaannttuulluuii  lleeggaall,,  lliisstteellee  ccuu  ddeessttiinnaattaarriiii  
ffiinnaallii..   
c)În scopul îndeplinirii atribuţiilor, autorităţile administraţiei publice locale, prin serviciile 
publice de asistenţă socială, utilizează modalităţi de identificare şi verificare a 
destinatarilor finali, aprobate prin dispoziţie a primaruluişi ulterior se transmit instituţiei 
prefectului.   
ee))LLiisstteellee  ccuu  ddeessttiinnaattaarriiii  ffiinnaallii,,  eellaabboorraattee  şşii  ttrraannssmmiissee,,  ssee  cceennttrraalliizzeeaazzăă  llaa  nniivveell  ddee  jjuuddeeţţ,,  
sseeppaarraatt  ppeennttrruu  cceellee  şşaappttee  ccaatteeggoorriiii  ddee  ddeessttiinnaattaarrii  ffiinnaallii  şşii  ssee  ttrraannssmmiitt  ddee  ccăăttrree  iinnssttiittuuţţiiiillee  
pprreeffeeccttuulluuii  MMiinniisstteerruulluuii  AAffaacceerriilloorr  IInntteerrnnee,,  DDiirreeccţţiieeii  ggeenneerraallee  ppeennttrruu  rreellaaţţiiiillee  ccuu  iinnssttiittuuţţiiiillee  
pprreeffeeccttuulluuii,,  îînn  ffoorrmmaattuull  ssttaabbiilliitt  ddee  mmiinniisstteerr,,  uurrmmâânndd  ccaa  aacceessttaa  ssăă  llee  ffuurrnniizzeezzee  bbeenneeffiicciiaarruulluuii  
--  MMiinniisstteerruull  IInnvveessttiiţţiiiilloorr  şşii  PPrrooiieecctteelloorr  EEuurrooppeennee,,  îînn  vvaarriiaannttaa  aaggrreeaattăă  ddee  aacceessttaa..   



                                                                                                                                           

  
  
  

f)Instituţiile prefectului distribuie tichetele sociale pe suport electronic pentru nou-născuţi 
către autorităţile administraţiei publice locale de pe raza teritorială unde îşi au domiciliul 
sau reşedinţa destinatarii finali, împreună cu informaţiile necesare privind lista unităţilor 
afiliate.  
g)Autorităţile administraţiei publice locale înmânează destinatarilor finali tichetele sociale 
pe suport electronic pentru nou-născuţi împreună cu informaţiile necesare privind lista 
unităţilor afiliate pe raza teritorială unde aceştia îşi au domiciliul sau reşedinţa. În cazul în 
care pe raza teritorială a destinatarilor finali nu se află unităţi afiliate sau numărul acestora 
este redus, autorităţile publice locale vor pune la dispoziţie, atât prin publicare pe site-ul 
propriu, cât şi listat, la cererea destinatarului final, listele unităţilor afiliate din judeţul 
respectiv care acceptă tichete sociale pe suport electronic pentru nou-născuţi.  
hh))PPeennttrruu  ddeessttiinnaattaarriiii  ffiinnaallii  nneeddeeppllaassaabbiillii,,  aauuttoorriittăăţţiillee  aaddmmiinniissttrraaţţiieeii  ppuubblliiccee  llooccaallee  aauu  
oobblliiggaaţţiiaa  ddee  aa  aassiigguurraa  sseerrvviicciiuull  ddee  lliivvrraarree  aa  ttiicchheettuulluuii  ssoocciiaall  ppee  ssuuppoorrtt  eelleeccttrroonniicc  ppeennttrruu  nnoouu--
nnăăssccuuţţii  llaa  ddoommiicciilliiuull  ssaauu  rreeşşeeddiinnţţaa  aacceessttoorraa..   
  
  
 Dreptul la tichetele sociale pe suport electronic pentru nou-născuți se acordă 
pe bază de cerere și declarație pe propria răspundere și de acte doveditoare anexate. 

 
Modalitatea de distribuire a ttiicchheetteelloorr  ssoocciiaallee  ppee  ssuuppoorrtt  eelleeccttrroonniicc  ppeennttrruu  nnoouu--nnăăssccuuţţii     
            Instituţia prefectului distribuie tichetele sociale pe suport electronic pentru nou-
născuţi către autorităţile administraţiei publice locale de pe raza teritorială unde îşi au 
domiciliul sau reşedinţa destinatarii finali, împreună cu informaţiile necesare privind lista 
unităţilor afiliate.  
 Primăria Municipiului Suceava prin Direcția de Asistență Socială înmânează 
destinatarilor finali tichetele sociale pe suport electronic pentru nou-născuţi împreună cu 
informaţiile necesare privind lista unităţilor afiliate pe raza teritorială unde aceştia îşi au 
domiciliul sau reşedinţa. 
           Pentru destinatarii finali nedeplasabili,  Direcția de Asistență Socială asigură 
serviciul de livrare a tichetului social pe suport electronic pentru nou-născuţi la domiciliul 
sau reşedinţa acestora.  
           Direcția de Asistență Socială distribuie destinatarilor finali eligibili, în termen de 5 
zile de la preluarea de la instituţia prefectului, suporturile electronice, respectiv cardurile, 
pentru tichete sociale pentru nou-născuţi;  

Formulare și acte doveditoare 
1.Cerere și declaratie pe proprie raspundere conform formularului  anexat. 
22..  AAccttee  ddoovveeddiittooaarree::  ccaarrttee  ddee  iiddeennttiittaattee  ttiittuullaarr((  mmaammaa  )),,  cceerrttiiffiiccaatt  ddee  nnaasstteerree  ccooppiill  nnoouu--
nnăăssccuutt,,  ddiissppoozziițțiiee  aaccoorrddaarree  AASSFF//VVMMGG,,  ddaaccăă  llaa  ddaattaa  ssoolliicciittăărrii  ssee  aaffllăă  îînn  ppllaattaa  uunnuuii  aasseemmeenneeaa  
ddrreepptt,,  cceerrttiiffiiccaatt  ddee  îînnccaaddrraarree  îînn  ggrraadd  ddee  hhaannddiiccaapp  aall  mmaammeeii  îînn  tteerrmmeenn  ddee  vvaallaabbiilliittaattee,,  aallttee  
aaccttee  ddoovveeddiittooaarree  ssaauu  aanncchheettaa  ssoocciiaallaa  dduuppăă  ccaazz.. 
            
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 


