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Ordinul 970/2022 privind modificarea anexei nr. 1 la Ordinul ministrului muncii şi 

solidarităţii sociale nr. 846/2022 pentru aprobarea modelului cererii, al declaraţiei pe 

propria răspundere, precum şi al situaţiei centralizatoare în vederea acordării 

tichetelor sociale pe suport electronic pentru produse alimentare şi mese calde 

Dată act: 16-iun-2022 

Emitent: Ministerul Muncii si Solidaritatii Sociale 

 

Având în vedere prevederile art. 4 şi art. 9 alin. (6) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 

63/2022 privind unele măsuri temporare pentru acordarea de sprijin material categoriilor de 

persoane aflate în situaţii de risc de deprivare materială şi/sau risc de sărăcie extremă, 

suportate parţial din fonduri externe nerambursabile, precum şi unele măsuri de distribuire a 

acestuia, cu modificările şi completările ulterioare, 

în temeiul prevederilor art. 18 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 23/2022 privind 

organizarea şi funcţionarea Ministerului Muncii şi Solidarităţii Sociale, 

ministrul muncii şi solidarităţii sociale emite următorul ordin: 

 

Art. I  

- Anexa nr. 1 la Ordinul ministrului muncii şi solidarităţii sociale nr. 846/2022 pentru 

aprobarea modelului cererii, al declaraţiei pe propria răspundere, precum şi al situaţiei 

centralizatoare în vederea acordării tichetelor sociale pe suport electronic pentru produse 

alimentare şi mese calde, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 519 din 26 

mai 2022, se modifică şi se înlocuieşte cu anexa care face parte integrantă din prezentul 

ordin. 

 

Art. II  



Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I. 

-****- 

p. Ministrul muncii şi solidarităţii sociale, 

Cătălin Boboc, 

secretar de stat 

 

ANEXĂ:- Model - cerere şi declaraţie pe propria răspundere pentru solicitarea 

tichetului social electronic pentru alimente/masă caldă - familie cu copii - 

(- Anexa nr. 1 la Ordinul nr. 846/2022) 

SUBSEMNATUL/SUBSEMNATA 

NUME |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| 

PRENUME |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| 

CNP |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| 

Adresa: Str. |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| 

Nr. |_|_|_|_| B1. |_|_|_|_| Sc. |_|_| Ap. |_|_|_| Sector |_| 

Localitatea |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| 

Judeţul |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| 

Telefon |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| Fax |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| 

E-mail __________________ Oficiu Poştal ______________________ 

Actul de identitate |_|_|_| Seria |_|_|_| Nr. |_|_|_|_|_|_|_|_|_| 

Eliberat de secţia de poliţie |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| 

Încadrat în grad de handicap DA |_| NU |_| 

Pensionar (inclusiv urmaş) DA |_| NU |_| 

Beneficiar legi speciale DA |_| NU |_| 

ÎN CALITATE DE REPREZENTANT AL FAMILIEI MELE SOLICIT 

ACORDAREA TICHETULUI SOCIAL ELECTRONIC PENTRU ACHIZIŢIA DE 

ALIMENTE/MASĂ CALDĂ 

DECLAR PE PROPRIA RĂSPUNDERE URMĂTOARELE: 



FAMILIA ESTE COMPUSĂ DIN |_| MEMBRI DIN CARE: |_| ADULŢI* |_| COPII** 

_______ 

*Prin adult se înţelege soţul/soţia, partenerul/partenera sau fiul/fiica ce a împlinit vârsta de 18 

ani. 

**Prin copii se înţelege persoanele care nu au împlinit vârsta de 18 ani, copiii 

soţilor/partenerilor sau ai fiecăruia dintre aceştia, care locuiesc împreună cu părinţii. Se 

includ şi copiii încredinţaţi în vederea adopţiei, cei aflaţi în plasament la o persoană sau 

familie ori pentru care s-a instituit tutela, potrivit legii. 

ADULŢII DIN FAMILIE SUNT: 

1.Numele şi prenumele |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| 

Cod numeric personal |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| 

Act de identitate/act doveditor |_|_|_| Seria |_|_|_| Nr. |_|_|_|_|_|_|_|_| 

Încadrat în grad de handicap DA |_| NU |_| 

Pensionar (inclusiv urmaş) DA |_| NU |_| 

Beneficiar legi speciale DA |_| NU |_| 

2.Numele şi prenumele |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| 

Cod numeric personal |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| 

Act de identitate/act doveditor |_|_|_| Seria |_|_|_| Nr. |_|_|_|_|_|_|_|_| 

Încadrat în grad de handicap DA |_| NU |_| 

Pensionar (inclusiv urmaş) DA |_| NU |_| 

Beneficiar legi speciale DA |_| NU |_| 

3.Numele şi prenumele |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| 

Cod numeric personal |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| 

Act de identitate/act doveditor |_|_|_| Seria |_|_|_| Nr. |_|_|_|_|_|_|_|_| 

Încadrat în grad de handicap DA |_| NU |_| 

Pensionar (inclusiv urmaş) DA |_| NU |_| 

Beneficiar legi speciale DA |_| NU |_| 



COPIII DIN FAMILIE SUNT: 

1.Numele şi prenumele |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| 

Cod numeric personal |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| 

Act de identitate/act doveditor |_|_|_| Seria |_|_|_| Nr. |_|_|_|_|_|_|_|_| 

Încadrat în grad de handicap DA |_| NU |_| 

Pensionar (urmaş) DA |_| NU |_| 

Beneficiar legi speciale DA |_| NU |_| 

2.Numele şi prenumele |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| 

Cod numeric personal |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| 

Act de identitate/act doveditor |_|_|_| Seria |_|_|_| Nr. |_|_|_|_|_|_|_|_| 

Încadrat în grad de handicap DA |_| NU |_| 

Pensionar (urmaş) DA |_| NU |_| 

Beneficiar legi speciale DA |_| NU |_| 

3.Numele şi prenumele |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| 

Cod numeric personal |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| 

Act de identitate/act doveditor |_|_|_| Seria |_|_|_| Nr. |_|_|_|_|_|_|_|_| 

Încadrat în grad de handicap DA |_| NU |_| 

Pensionar (urmaş) DA |_| NU |_| 

Beneficiar legi speciale DA |_| NU |_| 

4.Numele şi prenumele |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| 

Cod numeric personal |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| 

Act de identitate/act doveditor |_|_|_| Seria |_|_|_| Nr. |_|_|_|_|_|_|_|_| 

Încadrat în grad de handicap DA |_| NU |_| 

Pensionar (urmaş) DA |_| NU |_| 

Beneficiar legi speciale DA |_| NU |_| 



Note: În situaţia în care familia are mai mulţi membri se vor completa file separate pentru 

adulţi şi copii (supliment la prezenta cerere). 

Prin act de identitate/act doveditor se înţeleg următoarele: 

Pentru cetăţenii români: Pentru cetăţenii străini sau 

apatrizi: 

BI - buletin de identitate P - paşaport PST - permis de şedere 

temporară 

CI - carte de identitate  DI - document de identitate 

CIP - carte de identitate 

provizorie 

 PSTL - permis de şedere pe 

termen lung 

Pentru cetăţenii UE, SEE sau Confed. 

Elveţiană: 

 

CIN - certificat înregistrare  

CR - carte de rezidenţă  

Venitul lunar al familiei din luna anterioară depunerii prezentei cereri 

este 

şi este compus din: 

|_|_|_|_|_| lei 

a) venituri din pensii acordate în sistemul public de pensii; |_|_|_|_| lei 

b) venituri din pensii acordate în sistemele neintegrate sistemului public de 

pensii; 

|_|_|_|_| lei 

c) venituri din drepturi acordate în baza legilor cu caracter special, plătite 

de casele teritoriale de pensii şi casele de pensii sectoriale; 

|_|_|_|_| lei 

d) venituri din indemnizaţia socială pentru pensionari acordată în baza 

Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 6/2009 privind instituirea 

indemnizaţiei sociale pentru pensionari, aprobată prin Legea nr. 196/2009, 

cu modificările şi completările ulterioare; 

|_|_|_|_| lei 

e) indemnizaţia de acomodare acordată în baza Legii nr. 273/2004 privind 

procedura adopţiei, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

|_|_|_|_| lei 

f) indemnizaţia pentru îngrijirea copilului cu dizabilitate cu vârsta cuprinsă 

între 3 şi 7 ani, acordată în baza Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 

111/2010 privind concediul şi indemnizaţia lunară pentru creşterea 

copiilor, aprobată cu modificări prin Legea nr. 132/2011, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

|_|_|_|_| lei 

g) venituri din activităţi independente, definite conform art. 67 din Legea 

nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

|_|_|_|_| lei 



h) venituri din drepturi de proprietate intelectuală, definite conform art. 70 

din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

|_|_|_|_| lei 

i) venituri din salarii şi asimilate salariilor, definite conform art. 76 din 

Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

|_|_|_|_| lei 

j) venituri din cedarea folosinţei bunurilor, definite conform art. 83 din 

Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

|_|_|_|_| lei 

k) venituri din investiţii, definite conform art. 91 din Legea nr. 227/2015 

privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare; 

|_|_|_|_| lei 

l) venituri din activităţi agricole, silvicultură şi piscicultură definite 

conform art. 103 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu 

modificările şi completările ulterioare. 

|_|_|_|_| lei 

Cunoscând prevederile art. 326 din Codul penal cu privire la falsul în declaraţii, declar 

pe propria răspundere că cele declarate cu privire la componenţa familiei şi veniturile 

realizate sunt corecte şi corespund realităţii. 

Reprezentantul familiei 

Nume .................................................................. 

Prenume ............................................................. 

Semnătura .......................................................... 

Data .................................................................... 

Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 603 din data de 21 iunie 2022 


