
 

ROMANIA 
JUDETUL BUZAU 

COMUNA RACOVITENI 
DISPOZITIA NR. 118/27.11.2020 

din 27.11.2020 
privind constituirea Grupului de lucru pentru distribuirea tichetelor sociale in cadrul 

programului Schema Nationala de Sprijin pentru Persoanele Varstnice si pentru 
Persoanele fara adapost din comuna Racoviteni, judetul Buzau 

 
 

Primarul comunei Racoviteni: 
Avand in vedere: 

• Referatul inspectorului din cadrul compartimentului de asistenta sociala inregistrat sub numarul  
2845/27.11.2020; 

• Adresa Institutiei Prefectului – judetul Buzau nr.16338/19.11.2020; 

• Ordinul comun al ministrului fondurilor europene și al ministrului afacerilor interne nr. 
1242/159/2020 pentru aprobarea Procedurii specifice de distribuire a tichetelor sociale pe suport 
electronic pentru mese calde și a măsurilor auxiliare, precum și a mecanismului de implementare 
aferent. 

•  Prevederile OUG nr.115/2020  privind unele măsuri pentru sprijinirea categoriilor de persoane 
cele mai defavorizate care beneficiază de mese calde pe bază de tichete sociale pe suport 
electronic pentru mese calde, acordate din fonduri externe nerambursabile, precum şi unele 
măsuri de distribuire a acestora 

In temeiul art.196 alin 1 lit. b) din Ordonanta de Urgenta nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, 
 

DISPUNE: 
 

Art.1  Se constituie Grupul de lucru pentru distribuirea tichetelor sociale in cadrul programului 
Schema Nationala de Sprijin pentru Persoanele Varstnice si pentru Persoanele fara adapost din 
comuna Racoviteni, judetul Buzau   , din componenta caruia fac parte urmatoarele persoane: 

• Robe Costel Vasile – viceprimarul comunei Racoviteni 

• Fasie Iuliana – inspector asistent,  

• Matei Anisoara-Adriana – asistent comunitar 
Art.2   Persoanele nominalizate la art.1 indeplinesc urmatoarele atributii: 
a)intocmesc listele pentru destinatarii finali prevazuti la art.3 alin.(2) conform evidetelor proprii; 
b)intocmesc si aproba listele la nivel local cu destinatarii finali persoane varstnice/persoane fara 
adapost,sens in care organizeaza sesiuni de selectare a destinatarilor finali, realizeaza anchete 
sociale sau alte modalitati de identificare a persoanelor varstnice; 
c)semneaza procesele verbale de receptie a tichetelor sociale; 
d)distribuie tichetele sociale destinatarilor finali; 
e)tin evidenta de gestiune a intrarilor,iesirilor si stocurilor de la prima receptie si pana la 
consemnarea de finalizare a tichetelor sociale; 



Art.3 Se stabileste Centrul de distribuire a tichetelor sociale catre beneficiari,sediul Primariei 
comunei Racoviteni, Judetul Buzau 
Art.4  Cu ducere la indeplinire a prezentei dispozitii se insarcineaza membrii grupului de lucru, 
desemnati la art.1 
Art.5  Secretarul general al comunei va comunica prezenta dispozitie, persoanelor si institutiilor 
interesate, Primarului, Consiliului Local, o va transmite Institutiei Prefectului si se va aduce la 
cunostinta publica prin afisare pe site-ul oficial al institutie www.racoviteni.ro. 
 

 
 
             PRIMAR, 
MANU  VERGILIUS – LUIS 

                                                                                          Contrasemneaza, 

                                                                                                       Secretar general, 

                                                                                                 Ghioca Amalia-Cleopatra 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.racoviteni.ro/


 

                                                

                                                        REFERAT DE SPECIALITATE 

privind constituirea Grupului de lucru pentru distribuirea tichetelor sociale in cadrul 
programului Schema Nationala de Sprijin pentru Persoanele Varstnice si pentru 

Persoanele fara adapost din comuna Racoviteni, judetul Buzau 
 

     Având în vedere că în prezent, prin intermediul Programului operațional ajutorarea persoanelor defavorizate 

2014-2020, finanțat din Fondul de ajutor european destinat celor mai defavorizate persoane, sunt stabilite ca 

principale categorii de beneficiari persoanele care beneficiază de sprijin material prin mese calde, pensionarii cu 

venituri echivalente indemnizaţiei sociale pentru pensionari cu vârsta de peste 75 de ani precum și persoanele fără 

adăpost; 

     Având în vedere măsurile luate la nivelul întregii Uniuni Europene, precum și la nivelul României, în contextul 

epidemiei de coronavirus SARS-CoV-2, pentru care a fost stabilită starea de urgență prin Decretul 195/2020 

privind instituirea stării de urgență pe teritoriul României, prelungit prin Decretul 240/2020 privind prelungirea 

stării de urgență pe teritoriul României, măsuri continuate prin instituirea stării de alertă pe teritoriul României, 

prin Hotărârea Guvernului nr. 394/2020 privind declararea stării de alertă și măsurile care se aplică pe durata 

acesteia pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, cu modificările și completările 

ulterioare, prelungită prin Hotărârea Guvernului nr. 476/2020 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul 

României și măsurile care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de 

COVID-19, cu modificările și completările ulterioare; 

      Ținând cont de faptul că în această perioadă generată de epidemia de coronavirus SARS-CoV-2, una dintre cele 

mai afectate categorii de persoane, este categoria persoanelor în vârstă de 75 ani împliniți, fără sprijin material, cu 

venituri la nivelul indemnizaţiei sociale pentru pensionari, pentru care sunt necesare, pe de o parte, servicii sociale 

de sprijin la domiciliu, iar pe de altă parte de sprijin constând mai ales în asigurarea de mese calde pentru a evita 

manifestarea riscului de sărăcie extremă în rândul populației celei mai expuse riscurilor de orice natură; 

      Valoarea nominală a unui tichet social pe suport electronic pentru masă caldă pentru destinatarii finali în 

cadrul S.N.S.P.V.P.A este de 180 de lei/lună. Valoarea tichetului social pe suport electronic pentru mase calde 

poate fi actualizat anual prin hotărâre a Guvernului adoptată cu cel puțin 90 de zile înainte de încheierea anului 

calendaristic pentru anul calendaristic următor.  

     Tichetele sociale pe suport electronic pentru mese calde se alimentează lunar, exclusiv cu valoarea tichetelor 

sociale pe suport electronic pentru mese calde acordate destinatarilor finali, stabilită potrivit prevederilor 

prezentei ordonanțe de urgență.  

 

ROMÂNIA 
PRIMĂRIA COMUNEI RACOVIȚENI - JUDEŢUL BUZĂU 

 
Com. Racovițeni 3724539, Tel/Fax:0238/798134 

E-mail: primariaracoviteni@yahoo.com 

 

Nr.  2845/27.11.2020 



       Tichetele sociale pe suport electronic pentru mese calde pot fi utilizate numai la unitățile afiliate care au 

încheiat cu unitatea emitenta selectată de către beneficiar contracte de prestări 

servicii/protocoale/convenții/acorduri sau orice alt document care reglementează drepturile și obligațiile părților. 

       Va rog sa dispuneti emiterea dispozitiei privind  constituirea Grupului de lucru pentru distribuirea 

tichetelor sociale in cadrul programului Schema Nationala de Sprijin pentru Persoanele Varstnice si 

pentru Persoanele fara adapost din comuna Racoviteni, judetul Buzau 

 

 

 

 

 

                                                    Inspector asistent 

                                                      Fasie Iuliana 


