
 
 

COMUNICAT 
 

Primăria Municipiului Craiova și Direcția Generală de Asistență Socială 

Craiova anunță că, în perioada 05.10.2020 – 09.10.2020 continuă distribuirea 

pachetelor cu produse de igienă şi produse alimentare, pe listele suplimentare 

conform OUG nr. 84/2020 emisă pentru stabilirea unor măsuri necesare în 

vederea implementării Programului Operaţional Ajutorarea Persoanelor 

Defavorizate – POAD. 

Produsele vor fi distribuite către persoanele dependente, minori cu 

handicap grav şi accentuat din municipiul Craiova, în conformitate cu prevederile 

Regulamentului (UE) nr. 223/2014. 

În cadrul POAD 2019-2021, vor fi distribuite pachete alimentare conținând 

12 produse: făină (5kg), mălai (4kg), paste făinoase (400g), ulei (4l), zahăr (2kg), 

orez (4kg), conserve din carne de vită (1,5kg), conserve din carne porc (900g), 

conserve pateu de ficat de porc (1kg), compot de fructe (1,44l), gem de fructe 

(360g) și gem de fructe dietetic (360g) şi pachete cu produse de igienă conţinând: 

periuţă de dinţi (5 buc), pastă de dinţi (300 ml), săpun lichid (500 ml), şampon 

copii (800 ml), şampon adulţi (500 ml), detergent rufe (2700 g). 

Distribuirea produselor se va face de către Direcția Generală de Asistență 

Socială Craiova la sediul din str. Mitropolit Firmilian, nr.14, în zilele de luni 

până joi, între orele 08:00 – 16:00 şi vineri între orele 08:00 – 13:30.  

La ridicarea produselor alimentare, ambalate, având greutatea de 

aproximativ 25,5 kg/pachet şi a produselor de igienă, ambalate, având greutatea 

de aproximativ 5 kg/pachet parintele sau reprezentantul legal al beneficiarului 

drepturilor prevăzute de legislaţia în vigoare trebuie să se prezinte personal, având 

asupra sa actul de identitate valabil şi certificatul de încadrare în grad de handicap 

al copilului, în original şi copie. 

Pentru relații suplimentare, cei interesați pot apela numărul de telefon 

0351.428364, în zilele de luni până joi, între orele 08:00–16:30 și vineri, între 

orele 08:00–14:00. 
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