Sprijin pentru nou-născuţi acordat pe bază de tichete sociale pe suport
electronic
Mamele din comuna Ipoteşti, judeţul Suceava aflate în situații de
vulnerabilitate, ai căror copii au vârsta de cel mult 3 luni, sunt invitate să contacteze
Compartimentul de Asistenţă Socială şi Autoritate tutelară din cadrul Primăriei
comunei Ipoteşti, judeţul Suceava, pentru a se înscrie pe listele cu destinatarii finali ai
tichetelor sociale pe suport electronic pentru achiziționarea produselor de îngrijire
pentru nou-născuți.
Valoarea nominală a unui tichet social pe suport electronic pentru nounăscuţi este de 2.000 de lei.
Tichetele sociale pe suport electronic vor fi acordate mamelor, o singură
dată, în primele 3 luni de la nașterea copiilor!
CATEGORII DE BENEFICIARI
În conformitate cu prevederile OUG nr.113/2022, sunt considerate eligibile şi
pot beneficia, la cerere, de tichetele sociale pe suport electronic, mamele care au
născut începând cu anul 2022, dar nu mai târziu de trei luni de la naşterea copilului, şi
care se află într-una din situaţiile de mai jos:
•

•

•
•

•
•
•

Mamele 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;
Mamele 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;
Mamele cu dizabilităţi;
Mamele 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;
Mame care nu deţin acte de identitate şi care, din acest motiv, nu pot beneficia de
drepturile civile;
Mamele minore;
Mamele cetăţeni străini sau apatrizi proveniţi din zona conflictului armat din Ucraina.
ATENȚIE!
• La data depunerii cererii şi luării în evidenţă, pentru a fi eligibil, copilul nu
trebuie să depăşească vârsta de 3 luni
• Mamele care se regăsesc în mai multe categorii de eligibilitate vor fi incluse pe
o singură listă, la categoria corespunzătoare celui mai recent document
justificativ.
• Tichetele pot fi folosite exclusiv 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.

