
 
INFORMARE   

CU PRIVIRE LA MODALITATEA DE ÎNREGISTRARE A CERERILOR PENTRU   
tichetele sociale pe suport electronic, pentru achiziţionarea de produse alimentare şi/sau 

pentru asigurarea de mese calde 
 
 

 ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 63 din 9 mai 2022 are ca obiect instituirea unor măsuri 
temporare, constând în acordarea, până la data de 31 decembrie 2022, a unui sprijin material, 
denumit Sprijin pentru România, pentru anumite categorii de persoane vulnerabile de lege. 
 Sprijinul material acordat pe baza tichetului social pe suport electronic are o valoare 
nominală de 250 lei şi se acordă o dată la două luni categoriilor de beneficiari din prezenta 
ordonanţă de urgenţă. Sumele acordate pot fi utilizate în termen de 12 luni de la data fiecărei 
alimentări. 
 Beneficiază de sprijin material sub formă de tichete sociale emise pe suport electronic 
următoarele categorii de persoane şi familii, denumite în continuare beneficiari: 
a)pensionarii sistemului public de pensii, pensionarii aflaţi în evidenţa caselor de pensii sectoriale şi 
beneficiarii de drepturi acordate în baza legilor cu caracter special, plătite de casele teritoriale de 
pensii/casele de pensii sectoriale, ale căror venituri nete lunare sunt mai mici sau egale cu 1.500 lei; 
b)persoanele - copii şi adulţi -, încadrate în grad de handicap grav, accentuat sau mediu, ale căror 
venituri nete lunare proprii sunt mai mici sau egale cu 1.500 lei; 
c)familiile cu cel puţin 2 copii în întreţinere ale căror venituri nete lunare pe membru de familie 
sunt mai mici sau egale cu 600 lei; 
d)familiile monoparentale ale căror venituri nete lunare pe membru de familie sunt mai mici sau 
egale cu 600 lei; 
e)familiile care au stabilit dreptul la ajutorul social în condiţiile Legii nr. 416/2001, cu modificările 
şi completările ulterioare; 
f)persoanele fără adăpost astfel cum acestea sunt reglementate potrivit prevederilor legale în 
vigoare. 
Identificarea categoriilor de beneficiari se realizează, după cum urmează: 
a)în cazul pensionarilor din sistemul public de pensii de către Casa Naţională de Pensii Publice, 
respectiv de către casele de pensii sectoriale şi reprezintă beneficiarii aflaţi în plată, în luna de plată 
anterioară celei pentru care se efectuează plata sprijinului; 
b)în cazul celor prevăzuţi  de lit. b)-f), de către Agenţia Naţională pentru Plăţi şi Inspecţie Socială şi 
reprezintă beneficiarii cu drepturi de prestaţii sociale stabilite în baza Legii nr. 448/2006 privind 
protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare, drepturi de ajutor social stabilite în baza Legii nr. 416/2001, cu modificările 
şi completările ulterioare, şi drepturi de alocaţie pentru susţinerea familiei stabilite în baza Legii nr. 
277/2010, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, aflaţi în evidenţă în luna anterioară 
celei pentru care se efectuează plata sprijinului. În elaborarea listelor privind beneficiarii eligibili 
pentru sprijinul material, Ministerul Muncii şi Solidarităţii Sociale se va asigura, prin instituţiile 
aflate în subordinea/sub autoritatea acestuia, cu privire la eligibilitatea beneficiarilor. În cadrul 
listelor comunicate Ministerului Investiţiilor şi Proiectelor Europene de către Ministerul Muncii şi 
Solidarităţii Sociale va fi menţionat şi domiciliul beneficiarilor. 
Rolul Primăriei prin Direcția de Asistență socială: 
Familiile cu cel puţin 2 copii și familiile monoparentale care nu beneficiază de alocaţie pentru 
susţinerea familiei ale căror venituri nete lunare pe membru de familie sunt mai mici sau 
egale cu 600 lei pot solicita acordarea sprijinului material prevăzut de prezenta ordonanţă de 
urgenţă,  prin depunerea de către reprezentantul familiei a unei cereri şi a unei declaraţii pe 
propria răspundere la primăria din Burdujeni, unde are sediul  Direcția de Asistență socială 
Pe baza cererilor şi a declaraţiilor pe propria răspundere depuse, primăria întocmeşte situaţia 
centralizatoare a familiilor ce îndeplinesc condiţiile de acordare a sprijinului. 



 
Primăria întocmeşte aceeaşi situaţie pentru persoanele fără adăpost aflate, după caz, în 
evidenţa sa, sau care au depus cererea şi declaraţia pe propria răspundere. 
Situaţia centralizatoare prevăzută se transmite în format electronic până la data de 5 a lunii 
la agenţia judeţeană pentru plăţi şi inspecţie socială,  şi le trimite la Agenţia Naţională pentru 
Plăţi şi Inspecţie Socială pentru centralizare la nivelul întregii ţări. 
Verificarea condiţiilor de venit prevăzute pentru categoriile de beneficiari pe baza veniturilor 
se face exclusiv de către Ministerul Finanţelor prin Agenţia Naţională de Administrare 
Fiscală. 
Cererea și declarația pe proprie răspundere,  se gasește la Primăria din Burdujeni-Direcția de 
Asistență Socială, va fi întocmită  de reprezentantul familiei  și va fi însoțită de actele de stare 
civilă ale membrilor de familiie menționați în cerere, în copie și original pentru certificare. 
 
Cererile vor putea fi depuse de luni până vineri în intervalul 9-14. 
Anexez spre exemplu modelul cererii și declarației pe proprie raspundere. 
 
 

 
 


