Fiti alaturi de noi pentru a
imbunatati impreuna reteaua in
care se pot utiliza cardurile Social
Pass Card pentru mese calde!

Ce sunt cardurile Social Pass pentru mese calde?

•
•

•
•

Cardurile Social Pass sunt un sprijin oferit de autoritati
persoanelor in varsta, care au venituri reduse.
Cardurile au fost deja emise, pe baza indicatiilor primite
din partea Ministerului Fondurilor Europene, si
distribuite de Sodexo catre Institutiile Prefectului din 25
de judete.

Cu aceste carduri, persoanele defavorizate isi vor putea
cumpara masa calda zilnica, in limita a 40 lei / zi.

Prima alimentare cu sume este
estimata pentru luna decembrie 2020.

Cardurile vor fi alimentate lunar cu suma de 180 lei /
persoana.

Cel mai probabil suma din decembrie
va fi de 720 lei / persoana,
reprezentand perioada sep-dec.

La ce comercianti se pot folosi cardurile?

•

Conform legii, cardurile se pot folosi in orice locatie care comercializeaza produse
din categoria ‘masa calda’ – restaurante, bistrouri, cantine, cofetarii, patiserii,
firme de catering, magazine care vand produse din categoria ‘masa calda’ produse tratate termic, patiserie, prajituri, gustari, sandviciuri etc.

Cunosti altfel de locatii in zona ta?
Daca nu au intrat inca in retea, recomanda-le
sa contacteze Sodexo cat mai repede!

•

Am adus deja in retea mii de locatii
in toata tara, si suntem deschisi
oricaror recomandari pentru a
include si alti comercianti eligibili.

Ne poti recomanda direct locatii eligible din zona ta, astfel incat sa
cream impreuna reteaua de acceptare optima pentru persoanele
defavorizate!
Vezi datele noastre de contact pe urmatoarea pagina!

Vrei sa recomanzi o locatie, pentru ca aceasta sa inceapa sa accepte
cardurile Social Pass?
PASUL 1
• Afla urmatoarele detalii despre locatie:
• Denumirea si codul fiscal al societatii comerciale careia ii
apartine locatia
• Numele si telefonul mobil al persoanei de contact cu care
ne recomanzi sa vorbim

Cunosti altfel de locatii in zona ta,
dar nu ai timp sa ne trimiti
recomandarea?
Roaga reprezentantul locatiei sa
ne contacteze direct!

PASUL 2
• Contacteaza-ne, in functie de zona in care se afla locatia:
• Regiunea Nord-Vest: Bihor, Bistrita-Nasaud, Cluj, Maramures, Satu Mare, Salaj
Contact: Sorin Brosteanu – 0737 525 204
• Regiunea Centru: Alba, Brasov, Covasna, Harghita, Mures, Sibiu
Contact: Dan Neagu – 0723 653 319
• Regiunea Sud-Est: Braila, Buzau, Constanta, Galati, Tulcea, Vrancea
Contact: Andrei Albu – 0725 155 772
• Regiunea Sud-Muntenia: Arges, Calarasi, Dambovita, Giurgiu, Ialomita, Prahova, Teleorman
Contact: Mihai Andrei – 0737 525 200

