
 

Metodologia de acordare a tichetelor sociale pentru produse alimentare 

 

Art. 1. (1) Tichetele sociale pentru produse alimentare sunt ajutoare de urgență, în condițiile 

legii, destinate achiziționării de alimente de bază (larg consum) și totodată un instrument care oferă un 

control asupra modului în care beneficiarii de prestaţii sociale utilizează fondurile primite ca ajutor, 

indicând valoarea la care se ridică bunurile ce pot fi achiziţionate în baza acestuia. 

(2) Valoarea nominală a unui tichet social pentru produse alimentare este de 50 lei. 

(3) Pentru o persoană sau familie beneficiară se vor acorda un număr de 6 tichete 

sociale pentru produse alimentare pentru un trimestru. 

Art. 2. Tichetele sociale pentru produse alimentare se acordă persoanelor și familiilor 

marginalizate social și persoanelor și familiilor cu risc de marginalizare socială, așa cum sunt 

identificate în conformitate cu prevederile Anexei 1 la H.C.L. Sector 2 nr. 167/2016 privind 

Metodologia de identificare a persoanelor și familiilor marginalizate social și persoanelor și familiilor 

cu risc de marginalizare socială. 

Capitolul 1. Criterii de acordare a tichetelor sociale pentru produse alimentare 

Art. 3. Tichetele sociale pentru produse alimentare se acordă persoanelor și familiilor care au 

domiciliul legal sau reședința pe raza administrativ teritorială a Sectorului 2 și locuiesc efectiv pe raza 

administrativ teritorială a Sectorului 2. 

Art. 4. În vederea acordării tichetelor sociale pentru produse alimentare persoanele solicitante 

trebuie să depună un dosar care să conțină următoarele documente: 

a) Cerere și declarație pe propria răspundere pentru acordarea tichetelor sociale pentru 

produse alimentare (Anexa A); 

b) Acte de identitate pentru solicitant și, după caz, pentru toți membrii de familie (copie); 

c) Dovezi de venit pentru solicitant și, după caz, pentru membrii familiei din luna 

anterioară depunerii cererii (ex. talon pensie, talon alocație, talon șomaj, 

fluturaș/adeverință salariu, declarație pe propria răspundere că nu realizează venituri, 

extras de cont etc.); 

d) Adeverință de venit eliberată de Administrația Finanțelor Publice pentru anul fiscal 

anterior depunerii solicitării, pentru fiecare membru de familie adult din familia 

beneficiarului original) sau rezultatul verificărilor efectuate de D.G.A.S.P.C. Sector 2; 

e) Dovezi cu privire la cheltuielile curente înregistrate cu maxim 3 luni înainte de data 

solicitării (ex. facturi curent electric, telefon, gaze);  

f) Documente doveditoare privind bunurile mobile și imobile, suspuse impozitării, aflate 

în proprietate, pentru toți membrii familiei (certificat de atestare fiscală/raport de 

verificare generat prin utilizarea sistemului informatic de gestiune a impozitelor și 

taxelor locale al D.V.B.L. Sector 2); 

g) Certificate de încadrare în grad de handicap sau invaliditate (după caz); 

h) Pentru persoanele marginalizate social, documentele prevăzute la lit. c), d) și f) și k) se 

înlocuiesc cu adeverință eliberată de compartimentul de specialitate din cadrul 

D.G.A.S.P.C. Sector 2, referitoare la faptul că familia sau persoana singură beneficiază 

de ajutor social cu precizarea venitului net realizat de familie (original); 

i) Adeverință emisă de asociația de proprietari/locatari/chiriași din care să reiasă numărul 

și numele persoanelor trecute pe lista de întreținere; 

j) Adeverință eliberată de unitatea școlară care atestă că urmează o formă de învățământ 

organizată  potrivit legii, pentru toți copiii de vârstă școlară; 

k) Adeverință că sunt în evidența agenției teritoriale pentru ocuparea forței de muncă, 

pentru încadrare în muncă, și nu au refuzat un loc de muncă ori participarea la serviciile 

pentru stimularea ocupării forței de muncă și de formare profesională oferite de aceste 

agenții pentru toate persoanele cu vârsta între 18-50 ani, care nu urmează o formă de 



învățământ organizată potrivit legii, apte de muncă și care nu realizează venituri din 

salarii sau din alte activități remunerate; 

l) Adeverință/dovadă că beneficiază de sprijin alimentar din partea cantinelor sociale 

(private/de stat) după caz; 

m) D.G.A.S.P.C. Sector 2 poate solicita orice alte documente justificative care să reflecte 

situația existentă a solicitanților.  

Art. 5. Acordarea tichetelor sociale pentru produse alimentare se face trimestrial, în limita unui 

număr mediu de 350 beneficiari/trimestru. 

(1) Verficare eligibilității beneficiarilor se face prin anchetă socială prevăzută în Anexa B iar 

caracterul de urgență al acordării tichetelor sociale pentru produse alimentare se stabilește 

prin aplicarea Grilei de punctaj prevăzută în Anexa C;  

(2) În situația în care mai mulți beneficiari întrunesc același punctaj toți vor beneficia de tichete 

sociale pentru produse alimentare, cu depășirea plafonului de tichete alocat trimestrului 

respectiv; 

(3) Persoanele care, urmare punctajului obținut, nu beneficiază de tichete sociale pentru 

produse alimentare, vor fi trecute pe lista de așteptare, iar situația acestora va fi reevaluată, 

din oficiu, în trimestrul următor, de către Serviciile de Asistență Socială din subordinea 

D.G.A.S.P.C. Sector 2, fără a fi necesară depunerea unor noi documente cu excepția 

cazurilor în care apar modificări de natură să influențeze acodarea ajutorului. 

Art. 6. Persoana singură sau familia poate beneficia de ajutoare de urgență, în condițiile legii 

constând în tichete sociale pentru produse alimentare, unul sau mai multe trimestre ale aceluiași an 

calendaristic. 

 

Capitolul 2. Stabilirea dreptului și distribuția tichetelor 

Art. 7. Persoanele solicitante pot depune cererea și documentele prevăzute la art. 4 la orice 

registratură a D.G.A.S.P.C. Sector 2. 

Art. 8. Cererile se soluționează de către Serviciile de Asistență Socială din subordinea 

D.G.A.S.P.C. Sector 2, în funcție de raza administrativ teritorială unde locuiesc persoanele solicitante. 

Art. 9. (1) Ancheta socială se efectuează în termen de maxim 15 zile lucrătoare de la data 

înregistrării cererii. 

(2) D.G.A.S.P.C. Sector 2 va elabora modelul cadru de anchetă socială aprobat prin 

dispoziție de Director General în termen de 10 zile de la intrarea în vigoare a prezentei metodologii.  

Art. 10. Serviciile de Asistență Socială vor transmite, trimestrial, borderoul prevăzut în Anexa 

D către Serviciului Prevenire și Combatere a Marginalizării Sociale.  

Art. 11. Selecția și departajarea celor 350 beneficiari/trimestru se va face la nivelul Serviciului 

Prevenire și Combatere a Marginalizării Sociale, pe baza punctajului obținut stabilește prin aplicarea 

Grilei de punctaj. 

Art. 12. Ajutoarele de urgență, în condițiile legii, constând în tichete sociale pentru produse 

alimentare se acordă prin Dispoziția Primarului Sectorului 2 la propunerea D.G.A.S.P.C. Sector 2 

pentru un titular, iar beneficiarul este după caz persoana singură sau familia. 

Art. 13. Serviciul Prevenire Marginalizare Socială va întocmi proiectul de dispoziție, care 

poate fi individuală sau colectivă, privind acordarea ajutorului de urgență, în condițiile legii, constând 

în tichete sociale. 

Art. 14. Serviciul Prevenire Marginalizare Socială va comunica Dispoziția Primarului 

Sectorului 2 tuturor persoanelor pentru care s-a stabilit dreptul de a beneficia de tichete sociale pentru 

produse alimentare. 



Art. 15. Serviciile de Asistență Socială vor comunica beneficiarilor faptul că sunt înregistrați 

pe lista de așteptare prevăzută la art. 5, pct. (3). 

Art. 16. Distribuția tichetelor sociale pentru produse alimentare se face pe baza listelor de 

distribuție a tichetelor sociale pentru produse alimentare întocmită de Serviciul Prevenire 

Marginalizare Socială, conform Anexei E. 

Art. 17. (1) În cazul persoanelor nedeplasabile tichetele pot fi ridicate de rude/reprezentantul 

informal consemnat ca atare în ancheta socială. 

(2) Pentru rude/reprezentantul informal se va depune o copie a cărții de identitate a 

acestuia. 

Capitolul 3. Dispoziții finale și tranzitorii 

Art. 18. Valoarea tichetelor sociale pentru produse alimentare se ia în calcul la stabilirea altor 

beneficii de asistență socială acordate din bugetul local al Sectorului 2. 

Art. 19. Neridicarea tichetelor sociale pentru produse alimentare în termen de 90 de zile de la 

data începerii distribuirii duce la anularea acestora. 

Art. 20. În situația în care un potențial beneficiar decedează înainte de data distribuirii 

tichetelor sociale pentru produse alimentare, acestea vor fi anulate. 

Art. 21. În situația în care, într-un trimestru, numărul persoanelor care solicită ajutoare de 

urgență, în condițiile legii, este mai mic decât cel alocat inițial, tichetele sociale pentru produse 

alimentare neutilizate se vor aloca trimestrelor următoare. 

Art. 22. D.G.A.S.P.C. Sector 2 va informa potențialii beneficiari prin afișarea la sediile 

instituției a materialelor promoționale (afișe) precum și prin actualizarea site-ului web al instituției. 

Art. 23. Anexele A, B, C, D și E prevăzute la art. 4 lit a), art. 5 alin (1), art. 10 și art. 16 se vor 

actualiza prin Dispoziție a Directorului General al D.G.A.S.P.C. Sector 2 în funcție de modificările 

legislative intervenite.  

 

 

 

 


