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ANUNT
privind acordarea de tichete sociale pe suport electronic
pentru nou-născuți
În Monitorul Oficial, Partea I nr. 720/18.07.2022, a fost publicată OUG
113/2022 privind unele măsuri necesare în vederea implementării Fondului de ajutor
european destinat celor mai defavorizate persoane, decontarea unor cheltuieli privind
sprijinirea refugiaților din Ucraina, precum şi acordarea de granturi din fonduri externe
nerambursabile pentru investiții destinate retehnologizării IMM-urilor, prin care s-au
stabilit categoriile de persoane eligibile, cadrul legal privind eligibilitatea cheltuielilor
precum și atribuțiile instituțiilor implicate.
Astfel, în conformitate cu prevederile art. 3, categoriile de persoane cele mai
defavorizate care beneficiază de sprijin material pe bază de tichete sociale pe suport
electronic pentru nou-născuți, 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, cu modificările şi completările ulterioare;
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;
g) mamele care au născut începând cu anul 2022, dar nu mai târziu de trei
luni de la naşterea copilului, cetăţeni străini sau apatrizi proveniţi din zona
conflictului armat din Ucraina.
OUG nr.113/2022 stabilește că aceste tichete vor putea fi folosite pentru
achiziționarea de produse specifice trusoului pentru nou-născut, necesare îngrijirii
nou-născutului, respectiv: scutece, produse pentru toaleta nou-născutului, articole de
vestimentaţie pentru nou-născut, articole sanitare şi medicale pentru mamă şi pentru
nou-născut. Valoarea nominală a unui tichet social pe suport electronic pentru nounăscuţi pentru destinatarii finali este de 2.000 de lei. Valoarea tichetului social pe
suport electronic pentru nou-născuţi poate fi actualizată anual prin hotărâre a
Guvernului, adoptată cu cel puţin 30 de zile înainte de încheierea anului calendaristic
pentru anul calendaristic următor, în funcţie de rata medie anuală a inflaţiei şi în limita
disponibilului financiar prevăzut în cadrul POAD. Tichetele sociale pe suport electronic
pentru nou-născuţi emise nu permit efectuarea de operaţiuni de retragere de numerar
sau de preschimbare în numerar. Acesta se acordă o singură dată și poate fi folosit
doar pe teritoriul României, numai la unităţile afiliate care încheie cu unitatea emitentă
selectată
de
către
beneficiar
contracte
de
prestări
servicii/protocoale/convenţii/acorduri sau orice alt document care reglementează
drepturile şi obligaţiile părţilor, în termenul de valabilitate şi numai, pentru
achiziţionarea produselor de îngrijire pentru nou-născuţi pentru care a fost emis.
Persoanele care se afla in una din aceste situatii si care nu se regasesc in baza
de date a Directiei Asistenta Sociala, pot completa cererea anexata, insotita de
documentele cerute, pe care o vor depune la Compartimentul Registratura al Primariei
municipiului Codlea.
Verificarea veridicitatii celor declarate se va efectua, ulterior, de catre
personalul Directiei Asistenta Sociala, desemnat in acest sens.

NOTA: Formularul de cerere in format editabil, privind acordarea de tichete sociale pe suport
electronic pentru nou-născuți, poate fi descărcat de pe pagina de internet a Primariei
Municipiului Codlea, www.municipiulcodlea.ro, secțiunea Servicii Publice > Asistenta Sociala
> Beneficii Sociale > Indemnizație creștere copil.

