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In temeiul art. 108 din Constitutia Romaniei, republicata, al Regulamentului (UE) nr. 223/2014 al
Parlamentului European si al Consiliului din 11 martie 2014 privind Fondul de ajutor european
destinat celor mai defavorizate persoane si al Regulamentului (UE) nr. 1.303/2013 al Parlamentului
European si al Consiliului din 17 decembrie 2013 de stabilire a unor dispozitii comune privind Fondul
european de dezvoltare regionala, Fondul social european, Fondul de coeziune, Fondul european
agricol pentru dezvoltare rurala si Fondul european pentru pescuit si afaceri maritime, precum si de
stabilire a unor dispozitii generale privind Fondul european de dezvoltare regionala, Fondul social
european, Fondul de coeziune si Fondul european pentru pescuit si afaceri maritime si de abrogare a
Regulamentului (CE) nr. 1.083/2006 al Consiliului,

Guvernul Romaniei adopta prezenta hotarare.

ART. 1
Prezenta hotarare creeaza cadrul juridic si organizatoric pentru aplicarea dispozitiilor
Regulamentului (UE) nr. 223/2014 al Parlamentului European si al Consiliului din 11 martie 2014
privind Fondul de ajutor european destinat celor mai defavorizate persoane, publicat in Jurnalul
Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 72 din 12 martie 2014, si ale Regulamentului (UE) nr.
1.303/2013 al Parlamentului European si al Consiliului din 17 decembrie 2013 de stabilire a unor
dispozitii comune privind Fondul european de dezvoltare regionala, Fondul social european, Fondul
de coeziune, Fondul european agricol pentru dezvoltare rurala si Fondul european pentru pescuit si
afaceri maritime, precum si de stabilire a unor dispozitii generale privind Fondul european de
dezvoltare regionala, Fondul social european, Fondul de coeziune si Fondul european pentru pescuit
si afaceri maritime si de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1.083/2006 al Consiliului, publicat in
Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 347 din 20 decembrie 2013.
ART. 2

In textul prezentei hotarari, termenii si expresiile de mai jos au urmatoarele intelesuri:
a) program: Programul operational Ajutorarea persoanelor defavorizate finantat din Fondul de
ajutor european destinat celor mai defavorizate persoane;
b) organizatii partenere: institutii publice si/sau organizatii nonguvernamentale ale caror
operatiuni au fost selectate pentru finantare prin Programul operational Ajutorarea persoanelor
defavorizate de catre Autoritatea de management;
c) grup‐tinta: categoriile de persoane cele mai defavorizate prevazute la art. 3 carora li se distribuie
gratuit asistenta materiala de baza si/sau ajutoare alimentare, in conformitate cu prevederile
Regulamentului (UE) nr. 223/2014 si in conformitate cu legislatia nationala;
d) asistenta materiala de baza: rechizite scolare si ghiozdane care se distribuie gratuit elevilor din
invatamantul de stat, primar si gimnazial, acoperiti de Ordonanta Guvernului nr. 33/2001 privind
acordarea de rechizite scolare, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 126/2002;
e) ajutoare alimentare: alimente de baza distribuite gratuit persoanelor de la art. 3 alin. (1);
f) cupoane individuale: tiparituri cu caracter special, protejate impotriva falsificarii sau
contrafacerii, pe care sunt inscrise numele, prenumele, codul numeric personal si adresa de domiciliu
ale persoanei din grupul‐tinta.
ART. 3
(1) Categoriile de persoane cele mai defavorizate care sunt destinatari finali in conformitate cu
prevederile Regulamentului (UE) nr. 223/2014 sunt:
a) familiile si persoanele singure carora le este stabilit, prin dispozitie scrisa a primarului, dreptul la
un venit minim garantat acordat in baza Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu
modificarile si completarile ulterioare;
b) familiile beneficiare de alocatie pentru sustinerea familiei acordata in baza Legii nr. 277/2010
privind alocatia pentru sustinerea familiei, republicata, cu modificarile ulterioare;
c) somerii care beneficiaza in conditiile Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurarilor pentru somaj
si stimularea ocuparii fortei de munca, cu modificarile si completarile ulterioare, de indemnizatie de
somaj in cuantum lunar stabilit conform prevederilor legale pana la 400 lei, inclusiv, si somerii
inregistrati la agentiile pentru ocuparea fortei de munca judetene sau a municipiului Bucuresti care
nu beneficiaza de indemnizatie de somaj in conditiile Legii nr. 76/2002, cu modificarile si completarile
ulterioare;
d) pensionarii sistemului public de pensii ale caror drepturi, obtinute din pensie sau, dupa caz, din
pensii cumulate, se afla sub 400 lei/luna;
e) pensionarii sistemului public de pensii beneficiari de indemnizatia sociala pentru pensionari,
acordata potrivit Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 6/2009 privind instituirea pensiei sociale
minime garantate, aprobata prin Legea nr. 196/2009, al caror venit se afla sub 400 lei/luna;
f) persoanele cu handicap grav si accentuat, neinstitutionalizate, adulti si copii;

g) persoanele beneficiare ale prevederilor Legii nr. 49/1991 privind acordarea de indemnizatii si
sporuri invalizilor, veteranilor si vaduvelor de razboi, cu modificarile si completarile ulterioare, Legii
nr. 44/1994 privind veteranii de razboi, precum si unele drepturi ale invalizilor si vaduvelor de razboi,
republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, Legii nr. 49/1999 privind pensiile I.O.V.R., cu
modificarile si completarile ulterioare, Legii nr. 309/2002 privind recunoasterea si acordarea unor
drepturi persoanelor care au efectuat stagiul militar in cadrul Directiei Generale a Serviciului Muncii
in perioada 1950‐1961, cu modificarile si completarile ulterioare, Decretului‐lege nr. 118/1990
privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurata
cu incepere de la 6 martie 1945, precum si celor deportate in strainatate ori constituite in prizonieri,
republicat, cu completarile ulterioare, Ordonantei Guvernului nr. 105/1999 privind acordarea unor
drepturi persoanelor persecutate de catre regimurile instaurate in Romania cu incepere de la 6
septembrie 1940 pana la 6 martie 1945 din motive etnice, aprobata cu modificari si completari prin
Legea nr. 189/2000, cu modificarile si completarile ulterioare, Legii recunostintei fata de eroii‐martiri
si luptatorii care au contribuit la victoria Revolutiei romane din decembrie 1989, precum si fata de
persoanele care si‐au jertfit viata sau au avut de suferit in urma revoltei muncitoresti anticomuniste
de la Brasov din noiembrie 1987 nr. 341/2004, cu modificarile si completarile ulterioare, Legii nr.
109/2005 privind instituirea indemnizatiei pentru activitatea de liber‐profesionist a artistilor
interpreti sau executanti din Romania, republicata, Legii nr. 8/2006 privind instituirea indemnizatiei
pentru pensionarii sistemului public de pensii, membri ai uniunilor de creatori legal constituite si
recunoscute ca persoane juridice de utilitate publica, cu modificarile si completarile ulterioare, Legii
nr. 578/2004 privind acordarea unui ajutor lunar pentru sotul supravietuitor, cu modificarile
ulterioare, daca nu realizeaza alte venituri in afara de cele provenite din drepturile banesti acordate
de aceste legi ale caror cuantum cumulat se afla sub 400 lei/luna.
(2) Persoanele care fac parte din mai multe dintre categoriile prevazute la alin. (1) beneficiaza de
ajutoare alimentare o singura data in cadrul programului anual si pentru o singura categorie de
persoane defavorizate careia ii apartin la data distribuirii ajutoarelor.
(3) Persoanele care intra in grupul‐tinta intre data constituirii/actualizarii bazei de date si data
distribuirii asistentei materiale de baza si a ajutoarelor alimentare sunt incluse de catre autoritatile
locale pe liste suplimentare.
(4) Pe baza datelor existente la nivelul Ministerului Muncii, Familiei, Protectiei Sociale si
Persoanelor Varstnice, aceasta institutie constituie si actualizeaza anual baza de date privind
persoanele care sunt incluse in grupul‐tinta si pentru care vor fi tiparite cupoanele individuale.
(5) Primesc asistenta materiala de baza, respectiv rechizite scolare si ghiozdane, elevii din
invatamantul de stat, primar si gimnazial, in conformitate cu dispozitiile Ordonantei Guvernului nr.
33/2001, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 126/2002.
(6) Ministerul Educatiei Nationale, prin inspectoratele scolare, este responsabil cu implementarea
operatiunii privind asistenta materiala de baza.
ART. 4
(1) Cupoanele individuale pentru ajutor se produc de catre Compania Nationala "Imprimeria
Nationala" ‐ S.A., in conformitate cu dispozitiile art. 15 alin. (1) din Ordonanta de urgenta a

Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de
concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii, aprobata cu modificari si
completari prin Legea nr. 337/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, si art. 6 lit. A.d) din
anexa la Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 199/2000 privind infiintarea Companiei Nationale
"Imprimeria Nationala" ‐ S.A., aprobata cu modificari prin Legea nr. 402/2001, cu modificarile si
completarile ulterioare, cu respectarea Legii nr. 677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la
prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, cu modificarile si
completarile ulterioare.
(2) Distribuirea cupoanelor pentru ajutor se realizeaza de catre furnizorul de serviciu universal in
domeniul serviciilor postale desemnat in acest scop de catre autoritatea de reglementare in
domeniu, astfel cum acesta este definit la art. 2 pct. 24 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr.
13/2013 privind serviciile postale, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 187/2013.
ART. 5
(1) Ajutoarele alimentare se ridica de catre persoanele din grupul‐tinta de la centrele de distributie
ale primariilor in a caror raza teritoriala isi au domiciliul/resedinta, pe baza cuponului individual si a
actului de identitate.
(2) Persoanele prevazute la art. 3 alin. (3) vor primi ajutoare alimentare pe baza listelor
suplimentare si a prezentarii unui document care atesta incadrarea in grupul‐tinta, care, dupa caz,
poate fi:
a) dispozitia scrisa a primarului sau mandatul postal pentru plata drepturilor, pentru categoria de
persoane prevazuta la art. 3 alin. (1) lit. a) si b);
b) carnetul de somer vizat conform prevederilor legale sau mandatul postal ori orice alt document
prin care se atesta plata indemnizatiei de somaj cuvenite lunar, pentru somerii care beneficiaza de
indemnizatie de somaj in cuantum lunar stabilit conform prevederilor legale pana la 400 lei, inclusiv,
sau adeverinta eliberata de agentia pentru ocuparea fortei de munca judeteana sau a municipiului
Bucuresti care atesta inregistrarea persoanei ca somer in evidenta agentiei pentru ocuparea fortei de
munca judetene sau a municipiului Bucuresti, pentru somerii care nu beneficiaza de indemnizatie de
somaj in conditiile Legii nr. 76/2002, cu modificarile si completarile ulterioare;
c) decizia de pensie sau mandat postal pentru plata drepturilor, pentru categoria de persoane
prevazuta la art. 3 alin. (1) lit. d) si e);
d) certificatul de incadrare in grad de handicap grav si accentuat, pentru categoria de persoane
prevazuta la art. 3 alin. (1) lit. f);
e) mandat postal pentru plata drepturilor, pentru categoria de persoane prevazuta la art. 3 alin. (1)
lit. g).
(3) Persoanele prevazute al art. 3 alin. (3) primesc ajutoare alimentare in cadrul programului in
limita cantitatilor ramase disponibile, dupa distribuirea pe baza de cupon individual.

(4) Asistenta materiala de baza este distribuita prin inspectoratele scolare si scoli conform schemei
de distributie prevazute de Ordonanta Guvernului nr. 33/2001, aprobata cu modificari si completari
prin Legea nr. 126/2002.
ART. 6
(1) In sensul prevazut de Regulamentul (UE) nr. 223/2014, Ministerul Fondurilor Europene
indeplineste functia de Autoritate de management pentru Programul operational Ajutorarea
persoanelor defavorizate si are calitatea de beneficiar pentru operatiunea de distribuire a ajutoarelor
alimentare si implicit de autoritate contractanta in sensul prevazut de Ordonanta de urgenta a
Guvernului. nr. 34/2006, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 337/2006, cu
modificarile si completarile ulterioare, pentru atribuirea contractelor de achizitie publica a
ajutoarelor alimentare.
(2) Ministerul Educatiei Nationale are calitatea de beneficiar pentru operatiunea de distribuire a
asistentei materiale de baza.
(3) Autoritatea de Audit de pe langa Curtea de Conturi (AA) este desemnata ca autoritate de audit
pentru Programul operational Ajutorarea persoanelor defavorizate.
(4) Autoritatea de certificare si plata din cadrul Ministerului Finantelor Publice (ACP) este
desemnata ca autoritate de certificare si plata pentru Programul operational Ajutorarea persoanelor
defavorizate.
ART. 7
(1) Resursele disponibile din Fondul european pentru ajutorarea persoanelor defavorizate pentru
Romania din angajamentul bugetar pentru perioada 2014‐ 2020 sunt in cuantum de 442.562.008,00
euro, in preturi curente, in conformitate cu defalcarea anuala prezentata in Decizia de punere in
aplicare a Comisiei nr. 190/2014 din 3 aprilie 2014 de stabilire a repartizarii anuale a resurselor
globale pentru fiecare stat membru din Fondul european de dezvoltare regionala, Fondul social
european si Fondul de coeziune in cadrul obiectivului privind investitiile pentru crestere economica si
ocuparea fortei de munca si al obiectivului de cooperare teritoriala europeana, a repartizarii anuale a
resurselor pentru fiecare stat membru din alocarile specifice pentru initiativa privind ocuparea fortei
de munca in randul tinerilor, impreuna cu lista regiunilor eligibile, precum si a sumelor care urmeaza
sa fie transferate din alocarile fiecarui stat membru din Fondul de coeziune si din fondurile
structurale catre Mecanismul pentru interconectarea Europei si catre ajutorul pentru cele mai
defavorizate persoane pentru perioada 2014‐2020, publicata in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene,
seria L, nr. 104 din 8 aprilie 2014.
(2) Rata de cofinantare a Uniunii Europene la nivelul programului operational este de 85% din
cheltuielile publice eligibile.
(3) Cheltuielile sunt eligibile pentru a beneficia de sprijin din programul operational daca au fost
angajate si platite de un beneficiar intre 1 decembrie 2013 si 31 decembrie 2023.
(4) Cheltuielile efectuate pentru implementarea programului, cum ar fi, fara a se limita la acestea:
costuri administrative, transport, de depozitare, costurile pentru pregatirea, gestionarea,

monitorizarea primirii si predarii ajutoarelor alimentare, asistenta administrativa si tehnica, audit,
informare masuri de control si evaluare, asistenta tehnica, inclusiv consolidarea capacitatii
organizatiilor partenere, se finanteaza din program, in conformitate cu dispozitiile Regulamentului
(UE) nr. 223/2014.
(5) Angajamentele bugetare ale Uniunii Europene se fac in transe anuale in perioada 1 ianuarie
2014‐31 decembrie 2020. Decizia Comisiei de adoptare a programului operational constituie o
decizie de finantare in sensul art. 84 din Regulamentul (UE, Euratom) nr. 966/2012 al Parlamentului
European si al Consiliului din 25 octombrie 2012 privind normele financiare aplicabile bugetului
general al Uniunii si de abrogare a Regulamentului (CE, Euratom) nr. 1.605/2002 al Consiliului,
publicat in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 298 din 26 octombrie 2012 si, odata
notificata catre statul membru in cauza, constituie un angajament juridic in sensul regulamentului
respectiv.
(6) Comisia Europeana efectueaza plati sub forma de prefinantare, plati intermediare si plati ale
soldului final.
(7) In urma deciziei de adoptare a programului operational, Comisia Europeana plateste o suma cu
titlu de prefinantare, reprezentand 11% din contributia totala acordata din fond programului
operational. Prefinantarea se utilizeaza numai pentru plati catre beneficiari in cadrul implementarii
programului operational.
(8) Pentru implementarea in conditii optime a proiectului si a derularii operatiunilor incepand cu
anul 2014, se asigura in bugetul Ministerului Fondurilor Europene, in calitate de beneficiar, sumele
necesare pentru plata cheltuielilor ocazionate de implementarea proiectului.
(9) Creditele de angajament si creditele bugetare necesare implementarii programului operational
se stabilesc avand in vedere Decizia de punere in aplicare a Comisiei nr. 190/2014 din 3 aprilie 2014 si
se reflecta in anexa la bugetul Ministerului Fondurilor Europene in calitate de autoritate de
management.
(10) In bugetele beneficiarilor, la un titlu de cheltuieli distinct, se cuprind sumele necesare
finantarii totale a proiectelor.
(11) Propunerile de credite de angajament si de credite bugetare pentru asigurarea sumelor
necesare implementarii corespunzatoare a proiectelor se stabilesc de catre beneficiari pe baza fiselor
de fundamentare ale proiectelor propuse la finantare/finantate in cadrul programului operational,
avizate de principiu de catre Autoritatea de management.
(12) Dupa autorizarea cheltuielilor de catre Autoritatea de management, conform prevederilor
legale nationale si ale Uniunii Europene, sumele reprezentand fonduri structurale cuvenite a fi
rambursate beneficiarilor, conform contractelor/ deciziilor/ordinelor de finantare, se vireaza de
Autoritatea de management in conturile de venituri ale bugetelor din care au fost finantate
proiectele respective.
ART. 8

Atributiile institutiilor publice centrale si locale cu responsabilitati in implementarea programului
sunt prezentate in anexa care face parte integranta din prezenta hotarare.
ART. 9
La data intrarii in vigoare a prezentei hotarari se abroga Hotararea Guvernului nr. 600/2009 privind
stabilirea beneficiarilor de ajutoare alimentare care provin din stocurile de interventie comunitare
destinate categoriilor de persoane cele mai defavorizate din Romania si atributiile institutiilor
implicate in planul european, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 373 din 3 iunie
2009, cu modificarile si completarile ulterioare.
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ANEXA

Atributiile institutiilor publice centrale
si locale cu responsabilitati in aplicarea
si derularea Programului operational
Ajutorarea persoanelor defavorizate

A. Ministerul Fondurilor Europene (MFE) are urmatoarele atributii:
a) indeplineste functia de Autoritate de management in sensul prevazut de Regulamentul (UE) nr.
223/2014 al Parlamentului European si al Consiliului din 11 martie 2014 privind Fondul de ajutor
european destinat celor mai defavorizate persoane;
b) are calitatea de beneficiar in sensul prevazut de Regulamentul (UE) nr. 223/2014 si este
responsabil de initierea si implementarea operatiunilor de distribuire a ajutoarelor alimentare prin:
‐ organizarea si derularea procedurilor de achizitie publica pentru selectarea operatorilor
economici, conform prevederilor legale;

‐ incheierea si implementarea contractelor cu operatorii economici selectati;
‐ plata cheltuielilor declarate de operatorii economici conform contractelor incheiate cu MFE;
‐ selectarea si incheierea cu organizatiile partenere a unui acord de colaborare privind punerea in
aplicare a programului;
‐ decontarea, dupa caz, organizatiilor partenere, pe baza de documente justificative, a costurilor
administrative si de transport ale acestora pentru derularea programului, in limita a 5% din valoarea
ajutoarelor alimentare distribuite, in conformitate cu art. 26 alin. (2) lit. c) din Regulamentul (UE) nr.
223/2014.
c) stabileste, in baza numarului de persoane incluse in grupul‐tinta, cantitatile de ajutoare ce vor fi
alocate fiecarui judet, respectiv municipiului Bucuresti;
d) primeste de la organizatiile partenere desemnate prin Programul operational Ajutorarea
persoanelor defavorizate, pana la data de 1 mai a anului urmator celui de raportare, un raport anual
si centralizeaza la nivel de tara datele privind realizarea programului, in vederea intocmirii si
transmiterii Raportului anual de implementare a programului catre Comisia Europeana pana la data
30 iunie a anului urmator celui de raportare, conform art. 13 alin. (1) din Regulamentul (UE) nr.
223/2014;
e) publica un rezumat al continutului fiecarui raport anual de implementare, precum si al celui
final;
f) asigura prin structurile proprii si, dupa caz, impreuna cu reprezentantii organizatiilor partenere,
verificarea materiala si contabila a distribuirii ajutoarelor alimentare in toate etapele de punere in
aplicare a programului si pe toata durata acestuia, la toate nivelurile lantului de distributie, inclusiv la
nivel local;
g) previne, detecteaza, corecteaza neregulile si recupereaza sumele platite necuvenit, impreuna cu
orice dobanzi aferente platilor intarziate. Notifica Comisia Europeana cu privire la neregulile care
depasesc 10.000 euro in contributii din partea fondului si o tine la curent cu privire la evolutia
semnificativa a procedurilor administrative si juridice corespunzatoare;
h) asigura, prin Compania Nationala "Imprimeria Nationala" ‐ S.A., imprimarea cupoanelor
individuale, distribuirea acestora prin furnizorul de serviciu universal in domeniul serviciilor postale
desemnat in acest scop de catre autoritatea de reglementare in domeniu si transmiterea cupoanelor
individuale pentru ajutoare alimentare la fiecare domiciliu al beneficiarului final;
i) primeste rapoarte centralizate la nivel national privind situatia cupoanelor distribuite si a celor
nedistribuite in baza situatiilor primite de la distribuitor;
j) monitorizeaza si evalueaza modul de implementare a Programului operational Ajutorarea
persoanelor defavorizate si ia masuri de crestere a eficientei implementarii;
k) primeste, analizeaza si implementeaza propuneri de imbunatatire a punerii in aplicare a
programului;
l) stabileste formatul‐cadru al tuturor documentelor‐suport pentru implementarea programului;

m) informeaza Comisia in termen de trei luni in legatura cu masurile corective luate in urma
primirii de la Comisia Europeana a unor observatii cu privire la implementarea programului;
n) in perioada de derulare a programului, poate evalua eficacitatea si eficienta acestuia. In acest
sens va efectua un studiu structurat privind destinatarii finali in 2017 si in 2022, in conformitate cu
modelul adoptat de Comisia Europeana;
o) elaboreaza si publica, in format Excel, o lista de proiecte, contracte sau de actiuni sprijinite prin
intermediul programului care include cel putin urmatoarele informatii: numele si adresa persoanei
din grupul‐tinta, cuantumul alocat, tipul de saracie materiala vizat;
p) sub rezerva disponibilitatii fondurilor din prefinantare si din platile intermediare, in calitatea sa
de Autoritate de management, ramburseaza beneficiarilor valoarea totala a cheltuielilor eligibile
efectuate de catre acestia, cel tarziu in termen de 90 de zile de la data depunerii cererii de plata de
catre beneficiar;
r) stabileste in baza unui protocol incheiat cu Ministerul Educatiei Nationale masurile necesare
pentru implementarea operatiunilor de distribuire a asistentei materiale de baza;
s) asigura actiuni de informare si comunicare catre grupul‐tinta, publicul larg si mass‐media privind
rolul si contributia Uniunii Europene, a institutiilor implicate in derularea programului. Asigura
existenta la punctele de distributie a ajutoarelor alimentare cel putin a unui afis, expus vizibil, cu o
dimensiune minima A3, cuprinzand informatii despre program, fondul de ajutor european destinat
celor mai defavorizate persoane, sprijinul financiar al Uniunii, emblema Uniunii Europene, fara a
stigmatiza beneficiarii.
B. Ministerul Educatiei Nationale are atributii de beneficiar in sensul prevazut de Regulamentul
(UE) nr. 223/2014 si implementeaza operatiunile privind asistenta materiala de baza in conformitate
cu prevederile Ordonantei Guvernului nr. 33/2001 privind acordarea de rechizite scolare, aprobata
cu modificari si completari prin Legea nr. 126/2002.
C. Ministerul Muncii, Familiei, Protectiei Sociale si Persoanelor Varstnice are urmatoarele atributii:
a) stabileste categoriile de persoane care fac parte din grupul‐tinta;
b) constituie si actualizeaza anual baza de date privind persoanele care fac parte din grupul‐tinta,
precum si transmiterea acesteia catre toate institutiile implicate;
c) comunica anual, la solicitarea Ministerului Fondurilor Europene, numarul de beneficiari pe
judete si totalul national, ca baza pentru alocarea cantitatilor de ajutoare alimentare pe fiecare judet;
d) elibereaza, prin agentiile teritoriale pentru ocuparea fortei de munca, adeverinta prevazuta la
art. 5 alin. (2) lit. b) din hotarare.
D. Institutiile prefectului realizeaza monitorizarea predarii ajutoarelor alimentare de catre
operatorii economici catre reprezentantii autoritatilor publice locale, precum si a procesului de
distributie efectuat de autoritatile executive ale autoritatilor publice locale catre persoanele care
apartin grupului tinta.

E. Autoritatile executive ale autoritatilor publice locale participante la program au urmatoarele
atributii:
a) intocmesc listele suplimentare in conditiile prevazute la art. 5 alin. (2) din hotarare;
b) primesc de la operatorii economici, sub monitorizarea Institutiei prefectului, ajutoarele
alimentare si asigura pastrarea acestora in conditii corespunzatoare si de siguranta, precum si
evidenta de gestiune pana la distribuire;
c) in termen de 30 de zile de la preluare/receptie, distribuie ajutoarele alimentare persoanelor din
grupul‐tinta, care detin cupoane individuale sau se afla pe liste suplimentare, pe baza documentelor
de identitate;
d) justifica cantitatile distribuite cu semnatura de primire a persoanelor din grupul‐tinta pe versoul
cuponului, alaturi de data si cantitatea primita;
e) transmit Ministerului Fondurilor Europene:
‐ un exemplar al documentului de preluare a ajutoarelor alimentare de la operatorul economic,
‐ la terminarea distributiei ajutoarelor alimentare, cupoanele individuale, impreuna cu o situatie
centralizatoare privind distributia, care include si listele suplimentare prevazute la art. 3 alin. (3);
f) pastreaza cel putin 3 ani copia evidentelor de gestiune si listele de distributie. Termenul curge de
la sfarsitul anului intocmirii acestora;
g) asigura la nivelul localitatii actiunile de informare si comunicare prevazute la lit. A.s).

‐‐‐‐‐‐‐

