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Sprijinirea categoriilor de persoane, cele mai defavorizate,
care beneficiazi de mese calde pe bazi de tichete sociale pe suport electronic
PROIECT COFINANTAT DIN FONDUL DE AJUTOR EUROPEAN
PENTRU CELE MAI DEFAVORIZATE PERSOANE (FEAD)
PRtN PROGRAMUL OPERATTONAL
AJUTORAREA PERSOANELOR DEFAVORIZATE (POAD 2014 - 2O2O)
COD IDENTIFICARE (MYSMIS): POAD/ 866

/ 1/ Z/

141810

Tichete Sociale, pe suport electronic, pentru Mese Colde

oferite de Uniuneo Europeono si de Guvernul Romdniei,
unor cotegorii de persoane dintre cele moi defovorizote.
Prin Schema Na}ionalS de Sprijin pentru Persoanele VSrstnice $i pentru Persoanele
(S.N.S.

firi

addpost
persoanelor
P.V.P.A), adoptata recent de Guvernul Rom6niei, vor fi emise si distribuite,

defavorizate,

tichete sociale, pe suport electronic, pentru mese

calde.

Destinatarii finali ai programului sunt pensionarii, aflati in evidenta Casei Nationale de Pensii
Publice, cu venituri modeste care au implinit v6rsta de 75 de ani precum gi persoanele/familiile

fdri addpost

si cele evacuate.

Programul este co-finantat din Fondul de ajutor european destinat celor mai defavorizate
persoane (FEAD) prin Programul operalionalAjutorarea Persoanelor Defavorizate 2014-2020
(POAD). Bugetultotal alocat programului va fi de 640 milioane lei.

Obiectivul prosramului
Sprijinireo persoonelor defovorizate

/

morginolizote, prin suplimentorea resurselor pentru mese

calde.

Rezultatul asteptat

/

diversificoreo olimentotiei persoonelor vArsfiice si a celor fdrd oddpost,
in scopul cregterii colitdsii vielii si o evitdrii excluziunii sociole.

imbundfifireo

lnformatii Generole
lnformotii pentru Unitdtile Administrotiv
lnformotii oentru Beneficiari

/

-

Teritoriale

Destinatarii Finali

lnformotii pentru Porteneri Afilioti

lnformatii Generale in legitura cu Tichetele Sociale. pe suoort electronic, pentru Mese Calde

.
.
.
.
.

Suma care va fi

alocatl pentru tichetul social pentru mese calde, pe suport electronic,

este de 180 lei

/

lune;

Perioada de desfigurare a programului: septembrie 2020
Sumele alocate vor putea

-

iunie 2021.

fi utilizate in termen de 12 luni de la data alocirii pe card;

Valoarea maxim5 a tranzactiilor, cu cardul, acceptate intr-o zi este de 40 lei;
Cardurile pot fi utilizate exclusiv in unitilile de alimentalie partenere, care prepara/
servesc/ livreazi hrani g5titi din ingrediente alimentare, preparate prin prelucrarea

termicd a acestora;
Card-urile vor fi emise de emitentii autorizati Edenred si Sodexo.

.

LISTA

/

HARTA PARTENERILOR EDENRED ESTE DISPONIBILA LA:

edenred.ro/ro/comercionti-porteneri selectdnd produsul Edenred Mese Colde

.

LISTA

/

HARTA PARTENERILOR SODEXO ESTE DISPONIBILA LA:

https://cardsod exo. ro/retea

lntrebiri frecvente:
UN1TAT ADMINISTRATIV TERITORIALE

F

Ce sunt Tichetele Sociale, pe

suport electronic, pentru Mese Calde?

Tichetele sociole pentru mese colde, pe suport, electronic sunt bonuri de voloore dedicote
exclusiv achiziliei de hrand gdtitd din ingrediente olimentore, preporote prin prelucrareo
termicd a ocestoro, denumite generic "mese colde". Tichetele sociole pentru mese colde sunt

utilizote - sub formo de corduri prepldtite core incorporeozd ceo moi
noud tehnologie, securitate sporitd ti ropiditote.

prezentote

D

-

si vor putea

fi

Cum se folosesc Tichetele Sociale, pe suport electronic, pentru Mese Calde?

Tichetele sociole pentru mese colde, sunt distribuite beneficiorilor eligibili impreund cu
instrucliunile de utilizore, codul PIN oferent 9i o listd cu unitdlile portenere core acceptd plota cu
tichetele sociole pentru mese colde pe suport electronic (cord). Acesteo vor puteo fi utilizote
imediot dupd ce cardurile vor fi octivate de cdtre beneliciori (moi multe informotii in sectiuneo
privind octivoreo cordului) si olimentote (in o douo sdpfimAnd o lunii decembrie 2020).
Cordurile vor puteo fi utilizate lo orice unitote portenerd o emitentului (Edenred sou Sodexo)
de pe teritoriul Romdniei core occeptd corduri sociole pentru mese colde, numoi si numai pentru
achizilionoreo de mese colde.

Cordurile permit otAt

pftti cu PlN, prin inseroreo carduluiin terminolul

introducereo
codului personal de identificare (PlN), cAt Si pldti contact-less prin opropiereo cordului de
terminolul POS.

>

POS gi

Exista o limita privind suma care poate fi utilizata la achitarea mesei calde cu Tichetele
Sociale, pe suport electronic, pentru Mese Calde?

Cordul poote

fi utilizat in limita

o 40

lei/zi. Pentru ochitoreo

de preporote calde in voloore moi

more, beneficiorul trebuie so ochite diferenlo cu numeror sou cord boncor.

)

Se poate acorda rest

in numerar la achitarea mesei calde cu Tichetele Sociale, pe suport

electron ic, pentru Mese Calde?

Unitdtilor portenere core occeptd tichetele sociole pentru mese calde pe suport electronic, le
este interzis so ocorde (rest in) numeror.

)

incarci sumele aferente Tichetelor Sociale, pe suport electronic, pentru Mese
Calde pe cardurile socia le?
C6nd se

Sumo olocotd pentru tichetul sociol pentru mese calde pe suport electronic este de L80 lei
destinotar finol si va fi olimentotd, lo inceputul lunii urmotoore celei de referinta, de cdtre
emitenli, lo solicitoreo Ministerului Fondurilor Europene.

/

Lo inceputul lunii decembrie 2020, benet'iciorii eligibili incepand cu luno septembrie vor primi
olocotio pentru 4luni (720 lei), cei eligibili incepond cu luno octombrie vor primi 540 lei ior cei

eligibili incepond cu luno noiembrie 360 lei.

sumele vor puteo fi utilizote in termen de cel mult 72 luni de to doto olocdrii.
valoorea moximd o tranzactiilor occeptote intr-o zi este liminotd lo sumo de 40 lei.
Beneficiorul vo puteo ochiziliono mese colde in voloare moi more de 40 lei/zi, numoi doco vo
ochito diferento prin olte mijlooce de plotd.

Alimentoreo cordurilor vo fi efectuotd in moxim 2 zile lucratoore de lo olimentoreo de cotre
Ministerul Fondurilor Europene o contului, de trezorerie, al emitentului.

)

Cum se procedeazi pentru actualizarea listei beneficiarilor de Tichete Sociale, pe suport
electronic, pentru Mese Calde?

ln bozo evidentelor Caselor Teritoriole de Pensii, Ministerul Fondurilor Europene vo tronsmite
lunor cdtre emitenti lista noilor beneficiori pentru core se dorepte emitereo de tichete sociole
pentru mese colde pe suport electronic $i listo beneJiciorilor care nu moi indeplinesc condiliile de
eligibilitote, in vedereo onuldrii cordurilor.

F

Cum se procedeazd in cazul in care utilizatoruligi pierde cardul?

in cozul pierderii cordului

Sociol pentru Mese Colde, beneficiorul trebuie sd blocheze cordul
opel6nd serviciul de Asistenld Clienli of emitentului ti sd in$tiinleze outoritateo de lo core o
primit cordul, core lo rdndul ei vo instiinto institufio prefectului. Reemitereo cord-ului se vo
t'oce
in bozo comenzii tronsmisd de cdtre Ministerul Fondurilor Europene cdtre emitent.

>

int6mpld cu tichetele sociale pentru mese calde neutilizate in termenul de
vala bilitate de 12 lu ni?
Ce se

Emttenlii qu obligTliT s0 restituie Ministerului fondurilor Europene sumele neuttlizote de cdtre
beneficior, la expirorea celor 12 luni de lo alocare.

)

Este posibilS utilizarea Tichetelor Sociale, pe suport electronic, pentru Mese Calde la

ATM pentru retrageri de numerar?
Tichetele Sociole, pe suport electronic, pentru Mese Colde nu permit et'ectuareo de operofiuni de
retragere de numeror lo outomotele boncore sou preschimboreo in numeror.

F

Ce se

intampla daca un beneficiar a pierdut PIN-ul?

ln cazul in care un beneficiar a pierdut PIN-ul, acesta trebuie sd in1tiinleze outoritoteo de lo
core o primit cordul, care lo rdndul ei vo in$tiinlo institufio prefectului, in vedereo reemiterii unui
nou PtN. Acesto vo fi oddugot lo comondo de PIN-uri noi necesare lunor, tronsmisd de cdtre

Ministerul Fondurilor Europene cdtre emitent.

F

Ce se

intampla cu sumele de pe card daca beneficiarul a pierdut cardul?

Sumele incarcate pe card nu se pierd si vor putea

fi utilizate dupa emiterea noului card.

Este esential insa ca imediat dupa constatarea pierderii cardului sa fie anuntata unitatea

emitenta si blocat cardul pentru a preveni utilizarea frauduloasa.
Blocarea card-ului se va face apel6nd serviciul de AsistenlS Clienli al emitentului.

sel ectio

nat

pe

ntru

iu

d etu

I Bro sov :

SODEXO PASS ROMANIA SRL

Telefon: 021 204 46 46
E moil

: i nfo. ro@ sod exo.com

impreund trebuie sd ne osigurdm cd releouo de porteneri comercianSi core occeptd tichetele
sociale, pe suport electronic, pentru mese colde acoperd nevoile beneficiorilor.
De oceeo vd rugdm sd recomondasi cdt moi mulli porteneri care ofero/ livreazo mese calde.

Vo rugdm so

trimiteti recomonddrile Dumneovoostro pentru porteneri ofilioti direct emitentului:

Sodexo

E-mail:

com e rci o nt. r o td sod e xo. co m

lntrebi ri frecvente:
BENEFICIARI

!

Cum activez cardulTichetele Sociale, pe suport electronic, pentru Mese Calde?

Cordul sociol pentru Mese Colde se octiveozo cu ocazio primei tranzoctii, cu PIN

>

Care este codul PIN al CARDULUI CU TICHETE SOCIALE PENTRU MESE CALDE?

Codul PIN necesor volidorii tronzac[iilor o t'ost furnizot impreund cu cordul pentru Mese Colde.

)

Unde pot pleti cu Tichetele Sociale, pe suport electronic, pentru Mese Calde?

Puteti pldti cu Tichetele Sociole, pe suport electronic, pentru Mese Colde numoiin releouo de
parteneri / comercionyi ofilioti oi emitentului cord-ului.

portenerilor afiliati din judelul Dumneovoastro a t'ost furnizatd impreund cu cord-ul si este
o ctu a li zotd / co m pl etotd pe rm o ne nt.
Pentru o consulto listo portenerilor ot'ilioti oi emitentului co rugom so occesoti Website-ul:
Listo

www.

ca

rd sod exo. ro / rete o

P Cum pot pleti cu Tichetele Sociale, pe suport electronic, pentru Mese Calde?
tdentificoli, on-line sau direct, in listo primitd impreund cu cordul Dumneovoastro locoSio
unitoteo portenerd de unde puteli cumpdro moso coldd:

!.

/

Ajuns la locofie, int'ormali comerciontul cd dorili sd focegi ploto cu Tichetele Sociole, pe

suport electronic, pentru Mese Colde;

2.

t'inalizo tronzoclio, opropioli cordul de terminolul POS, pentru ploto contoct-less,
fdrd PIN sou introduceli cordulin oporatul de volidore 5i tostati codul din 4 cifre (codul PIN);
Lo primo tronzoctie este obligatorie folosireo PIN-ului; cordul vo romdne in oporatul POS
Pentru

o

pdnd lo eliberorea bonului fiscol.
in cazulin core dorisi livroreo mesei colde lo domiciliu, identit'icoti unitotea portenerd, contoctoti
telefonic, menlionoti tipul cord-ului cu core se vo et'ectuo ploto, si plasoti comondo. Ploto va fi
efectuoto in momentul livrdrii mdncdrii, lo POS-ul mobil, conform po7ilor descriSi moi sus.
Cordul va permite pldti contoct-less door dupo introducereo codului PIN lo prima tronzoctie

(operotiuneo de activore), opropiind cordul de terminolul POS. in cozulin core oti uitot codul
PIN vd rugdm sd opeloli Serviciul Clienli ol emitentului cordului Dumneovoasto..

>

Cum pot bloca Card-ul Social pentru Mese Calde

?

in cazulin core oti pierdut cord-ul vd rugdm sd opeloli Serviciul ClienSi ol emitentului cordului
Dumneovoostro pentru o beneficio de osistenld privind blocoreo cardului.

F

Care este valabilitatea sumelor incdrcate pe Card-ul Social pentru Mese Calde?

Sumele disponibile pe cord sunt volobile 12 luni de lo doto incdrcdrii lor pe card.

)

Care este suma disponibila pe Card-ul Social pentru Mese Calde?

Pentru o puteo aflo suma disponibild pe cordul Dumneovoostro

pentru o oveo occes lo toote
informo[iile despre cord vd rugdm sd opelali Serviciul Clienli ol emitentului cordului
Dumneovoastro opelond numorul de telefon inscris pe cord.

F

Si

Cum scot bani de la bancomat cu cardul Card-ulSocial pentru Mese Calde?

Cordul nu permite retrogeri de numeror de lo automotele (ATM) boncore Acesta poote

fi utilizot

door la comerciontii core ou controct cu unitotile emitente.

>

Ce

pot sa cumpar cu Card-ul Social pentru Mese Calde

tt5l2o20 masi caldi

reprezinta orice produs care rezulta din pregatirea termica
"hrani gititd din ingrediente alimentare, preparate prin prelucrarea termici a acestora".

Conform OUG

D

Care este suma alocata pentru beneficiarii de Tichete Sociale, pe suport electronic,

pentru Mese Calde?
Sumo olocotd pentru tichetul sociol pentru mese colde pe suport electronic este de 180 lei

destinotor finol eligibil 5i vo
Fondurilor Europene.

fi

/

olimentotd lunor de cdtre emitenli, lo solicitoreo Ministerului

lunii decembrie 2020, beneficiorii eligibili incepond cu luna septembrie vor primi
olocotio pentru 4 luni (720 lei), cei eligibili incepond cu luno octombrie vor primi 540 lei ior cei
eligibili incepond cu luno noiembrie 360 lei.
La inceputul

Sumele vor puteo

fi utilizote

in termen de cel mult 72 luni de lo doto olocdrii.

Valoareo moximd o tranzocfiilor occeptote intr-o zi este liminotd lo sumo de 40 lei.

Beneficiorul vo puteo achizitiono mese colde in voloore moi mare de 40 lei/zi ochitond 40 de loi
cu Card-ul Cocial pentru Mese Colde si diferenlo prin olte mijlooce de plotd.

Alimentoreo cordurilor este efectuotd in cel mult doua zile lucrotoare de lo viroreo sumelor in
contul unitotii emitente o card-urilor pentru mese calde.

F

Cum sa procedez in cazulin care am pierdut cardul?

in cozul pierderii cordului Sociol pentru Mese Colde, beneficiorul trebuie sd blocheze cordul
opellnd serviciul de Asistentd Clienyi ol emitentului cordului gi sd inStiinfeze outoritoteo de lo
core o primit cordul in legoturo cu pierdereo ocestuio. Ministerul Fondurilor Europene vo
comonda un nou cord noi necesore lunor, tronsmisd de cdtre cdtre emitent.

F

Ce se

intampla cu sumele de pe card-ul pierdut

?

Sumele incarcate pe card nu se pierd si vor putea fi utilizate dupa emiterea noului card.
Este esential insa ca imediat dupa constatarea pierderli cardului sa fie anuntata unitatea

emitenta si blocat cardul pentru a preveni utilizarea frauduloasa a acestuia apel6nd serviciul de
Asistentd Clienli al emitentului cardului.

)

Ce se

intampla daca am pierdut PIN-ul?

ln cazul in care un beneficiar a pierdut PIN-ul, acesta trebuie sd inttiinleze outoritoteo de lo
core o primit cordul, core la rdndul ei vo in$tiinto institutio prefectului, in vedereo reemiterii unui
nou PlN. Acesta vo fi oddugot lo comondo de PIN-uri noi necesore lunor, tronsmisd de cdtre
Ministerul Fondurilor Eu ropene (autoritoteo contractontd) cdtre emitent.

Sunteti BENEFICIAR si oveti intrebdri suplimentare?
Vd ruqdm sd nu ezitoti sd contactati:

SODEXO PASS ROMANIA

Telefon: 0212072727
E m o i I : i nf o.

ro (d

s o

d e xo.

co

m

Pentru mai multe informalii in legatura cu card-ul Dumneavoastra SODEXO
(aflare sumi disponibi16 pe card)
va rugam apelati 021 207 27 27, sa apasati tasta

1

si sa introduceti cele 16 cifre de pe fata cardului urmate de tasta diez (#).

lntrebiri frecvente:
PARTENERI AFITIATI

F

/

COMERCIANTI

Ce sunt Tichetele Sociale, pe

suport electronic, pentru Mese Calde?

Tichetele Sociole, pe suport electronic, pentru Mese Calde sunt corduri prepldtite Mostercord

core conlin tichete sociole pe suport

electronic pentru mese

calde.

Tichetele Sociole, pe suport electronic, pentru Mese Colde permit numoi utilizorea pentru
ochizitio de mese colde/ hrono pregotito prin prepororeo de ingrediente olimentore.
Este interzisd utilizoreo cordului in olte scopuri dec6t cele pentru core o fost emis. Vd rugdm sd
oveli in vedere cd trebuie sd evidentiali distinct pe bonul fiscol contravolooreo produselor
ochizitionote cu Cord-ul Social pentru Mese Colde, sd debitoli volooreo exoctd o produselor
ochizilionote cu ocest cord gi sd transmiteti benet'iciarului o dovadd (in formot fizic sou
electronic) core sd contind sumo debitotd gi mentiuneo "mese calde".
Este interzisd solicitoreo 5i/sou furnizoreo de numerorin schimbul tichetelor incdrcate pe Cord-ul
Sociol pentru Mese Colde sou pentru froctiuni din ocesteo.

)

Care sunt produsele eligibile pentru achizitionare cu Card-ul Social pentru Mese Calde

?

Ordonanta de Urgenta a Guvernului Romaniei, nr.1l5/202O defineste masa calda astfel:
,, - hrand gatiti din ingrediente alimentare, preparate prin prelucrarea termicd a acestora".

)

Cum se efectueaza plata cu Tichetele Sociale, pe suport electronic, pentru Mese Calde?

Tichetele Sociole, pe suport electronic, pentru Mese Colde vor fi t'olosite prin terminolul POS al
bdncii/portenerului cu core oveti controct. Cordul permite otdt pldli cu PIN prin inseroreo
cardului in terminolul POS. Dupa primo tranzactie in core vo fi utilizot PIN-ul, cardul vo puteo fi
utilizot si pentru pldti contoctless Care este limita zilnici de utilizare a Tichetelor Sociale, pe

suport electronic, pentru Mese Calde?
Cordul poate

fi utilizot in limito o 4o de lei/zi. Pentru ochitoreo unei mese calde de o voloore mai

more, beneficiarul vo ochito dit'erenlo prin oltd formo de plotd. Beneficiorii care doresc so
ochizitioneze, in cursul unei zile colendaristice, moso coldo in sumo moi more de 40 de lei,
trebuie so ochite diferento cu numeror sou cu un cord boncor.

F

Unde vor putea fi folosite Tichetele Sociale, pe suport electronic, pentru Mese Calde?

Tichetele Sociole, pe suport electronic, pentru Mese Colde vor puteo

fi utilizote numoiin unitdli

de olimentotie, core servesc/ livreoza mese colde, sunt dotote cu POS gi care ou incheiot
controct de ofiliere cu emitentul tichetelor sociale pentru mese calde, pe suport electronic.

P Cum vor fi identificate tranzacliile cu Tichetele Sociale pentru Mese Calde?
in cozul in core beneficiorul deSine un CARD SODEXO SOCIAL PENTRU MESE CALDE, oceste
corduri utilizeozd serii PAN (Personol lD Number) specifice, core vd ajutd sd identificoli
tronzocliile in situotio primitd de lo institulia financiord occeptotoare. Codul PAN reprezinto
numorul de cord de pe
oceste tipuri de cord,

F

fola cordurilor

Sodexo Sociol pentru Mese Colde, ocest numor, pentru

fiind in intervolul 5277 7652 0000 0000 - 5271 7653 9999 9999.

Cum se efectueazl decontarea?

Sumele sunt decontote conform controctului incheiat cu institutio finonciord detindtoore o PO,ului prin core s-ou efectuot tranzoctiile. in situolio in core clientul renunto so ochizi oneze

produsul comondat, puteti romburso sumo alerentd pe cord, urmdnd procedura stondord de
rombursare pentru corduri. Rombursoreo se poote face numoi prin creditoreo cord-ului, nu
printr-o dltd metodd de plotd.

)

Cum procedez daca sunt comerciant si doresc sa accept in locatiile mele cardul social

pentru mese

ca

lde?

Doriti sd deveniti COMERCIANT PARTENER so sunteti COMERCIANT PARTENER
si oveti intrebd ri su plime nto re?
Vo rugom s0 nu

ezitlli s0 contlctlli emitentul

de cord-ur| pentru judetul Brl1ov:

soDExo
Telefon: O2l2O4 46 46
Ernofl; com ercia nt. ro @sodexo.com

Cadru lesislativ

'
.

Regulamentul (UE) nr.223/2074 al Parlamentului European 9i al Consiliului din
11 martie 2014 privind Fondul de ajutor european pentru cele mai defavorizate
persoane, cu modificirile gi completirile ulterioare;
Programul Opera!ional Ajutorarea Persoanelor Dezavantajate 2074-2020
(POAD), aprobat de Comisia Europeani in noiembrie 20L4, prin Decizia nr.
C(2014) 9102 9i modificat prin Decizia nr. C(2015)7016 din octombrie 2015, prin
Decizia nr. C(2017)1086 din februarie 2017 9i prin Decizia C (2020) 347 din

ianuarie 2020;

.

OrdonanlS de urgenli a Guvernului nr.775/2O2O privind unele mdsuri pentru
sprijinirea categoriilor de persoane cele mai defavorizate care beneficiazi de
mese calde pe bazi de tichete sociale pe suport electronic pentru mese calde,
acordate din fonduri externe nerambursabile precum gi unele mSsuri de
distribuire a acestora, cu modificirile gi completSrile ulterioare;

'

Legea asistenlei sociale nr. 292/2077, cu modificirile gi

completirile ulterioare.

