
BUNĂ BUNĂ COMUNICAȚI 
că persoanele care se află în dificultate economică cu reședința în municipalități din: Jesi 
Monsano Monte Roberto Morro d'Alba Filottrano Merganser Maiolati Spontini Castelplanio 
pot solicita pentru a primi tichete alimentare pentru a cheltui în supermarketurile și 
magazinele din municipalitatea lor. Lista actualizată a magazinelor este publicată pe site-ul 
ASP AMBITO 9 (www.aspambitonove.it) Cine poate aplica Cetățenii aflați în dificultate 
afectați de situația economică cauzată de situația de urgență COVID-19 pot depune cerere. 
PERSOANA CARE VREA SĂ ÎNCĂRȚEȘTE TREBUIE SĂ APLICĂ. VOUCHERUL ESTE 
PERSONAL ȘI NU POT FI DATE ALȚILOR.

2. Prioritate în acordarea tichetelor Tichetele alimentare vor fi acordate ținând cont de 
ordinea de sosire a cererii, după următoarele criterii: Oameni fără salarii și / sau fără alte 
ajutoare publice; Familiile cu un singur salariu din angajare, care, din cauza Covid-19, sunt 
în prezent concedieri de la zero ore; Familiile cu un singur salariu pe cont propriu care, din 
cauza Covid-19, sunt în prezent concedieri Familiile cu un singur salariu de la angajare, 
care, din cauza Covid-19, sunt în prezent concedieri cu fracțiune de normă Familii fără 
pensii, asistate de organizații de asistență socială (Caritas, Adra, Prietenie la domiciliu); 
Familiile deja asistate de servicii sociale: persoanele care, datorită Covid 19, se confruntă cu
noi situații dificile vor putea primi bonul de hrană. În acest caz, ajutorul deja acordat va fi luat
în considerare, acordând prioritate celor care primesc mai puțin ajutor.

3. Suma tichetelor de cumpărături pentru fiecare familie Familie compusă din n. 1 persoană: 
150,00 € Familie compusă din n. 2 persoane: 250,00 € Familie compusă din n. 3 persoane: 
350,00 € Familie compusă din n. 4 persoane: 400,00 € Familie compusă din n. 5 persoane și
peste: 450,00 € Tichetele alimentare vor fi emise în sumă de 25,00 EUR și 50,00 EUR. 

4. Metode de atribuire a tichetelor de cumpărături Tichetele alimentare vor fi alocate de ASP 
Cei care folosesc tichetele de cumpărături trebuie să scrie data utilizării și semnătura. Nu 
este permisă achiziționarea de alcool și băuturi spirtoase. 

5. Modalitatea de depunere a cererii și de livrare a tichetelor Cererea trebuie depusă 
utilizând formularul corespunzător pregătit de ZONA 9 ASP, la care trebuie atașată o copie a
documentului de identitate și trebuie să fie primită: Pentru cetățenii rezidenți în municipiul 
Jesi - la ASP ASPECT 9 de PEC asp.ambitonove@emarche.it sau prin e-mail la următoarea
adresă: asp.ambitonove@comune.jesi.an.it;
 - Cine, din cauza unor probleme tehnice (absența adresei de e-mail etc.), nu a putut trimite 
cererea poate face acest lucru prin wathsapp la numărul 3791834886, atașând o fotografie a
cererii completate și semnate și a cărții de identitate. Cei care nu au posibilitatea de a tipări 
formularul îl pot copia și completa cu o hârtie simplă, scriind lizibil. LIVRAREA VOCHILOR: 
Pentru municipalitatea din Jesi, bonurile de mâncare vor fi livrate acasă de Poliția Locală a 
Municipiului sau de Protecția Civilă sau de către voluntari. În celelalte municipalități, 
metodele de livrare a bonurilor vor fi specificate de către municipalitățile individuale.

6. Informații suplimentare Pentru mai multe informații puteți contacta: ASP SCOPE 9 Jesi - 
UOC Disconfort, telefon 0731 236911 7. Verificări ASP AMBITO 9 și municipalitățile vor 
efectua verificări, inclusiv prelevarea de probe, pe declarațiile de înlocuire făcute. Oricine va 
face declarații false va fi pedepsit conform codului penal



7. Verificări ASP AMBITO 9 și municipalitățile vor efectua verificări, inclusiv prelevarea de 
probe, pe declarațiile de înlocuire făcute. Oricine va face declarații false va fi pedepsit 
conform codului penal


