Cantinele de ajutor social
Aspecte generale

Cantinele de ajutor sociale sunt unităţi publice de asistenţă socială, cu personalitate juridică, care
prestează servicii sociale gratuite sau contra cost persoanelor aflate în situaţii economico- sociale sau
medicale deosebite. Ele funcţionează în subordinea consiliilor locale.
Beneficiarii cantinelor de ajutor social
• copiii în vârstă de până la 18 ani, aflaţi în întreţinerea acelor familii al căror venit net mediu lunar pe o
persoană în întreţinere este sub nivelul venitului net lunar, pentru o persoană, luat în calcul la stabilirea
ajutorului social;
• tinerii care urmează cursuri de zi la instituţiile de învăţământ, până la terminarea acestora, dar fără a
depăşi vâr- sta de 25 de ani, respectiv 26 de ani în cazul celor care urmează studii superioare cu o durată
mai mare de 5 ani, care se află în situaţia prevăzută la primul punct;
• persoanele care beneficiază de ajutor social sau de alte ajutoare şi al căror venit este de până la nivelul
venitului net lunar pentru o persoană singură, luat în calcul la stabilirea ajutorului social;
• pensionarii;
• persoanele care au împlinit vârsta de pensionare, aflate într-una dintre următoarele situaţii: sunt izolate
social, nu au susţinători legali, sunt lipsite de venituri;
• invalizii şi bolnavii cronici;
• orice persoană care, temporar, nu realizează venituri pe o perioadă de cel mult 90 de zile pe an.
Nu beneficiază de serviciile prestate de cantinele de ajutor social următoarele persoane:
• persoanele care deţin, împreună cu membrii familiei, ter- enuri agricole în suprafaţă de cel putin 20.000
m.p. în zonele colinare şi de şes şi de cel puţin 40.000 m.p. în zonele montane;
• persoanele cărora li s-a oferit loc de muncă corespunzător pregătirii şi nivelului studiilor, situaţiei
personale şi stării de sănătate, situat la o distanţă de cel mult 50 km de localitatea de domiciliu, sau
cărora li s-a recomandat de către oficiile forţei de muncă, în scris, să urmeze cursuri de calificare,

recalificare, perfecţionare sau, după caz, alte forme de pregătire profesională şi au refuzat nejustificat
oferta sau recomandarea.
Servicii sociale prestate

• pregătirea şi servirea a două mese, zilnic, de persoană, prânzul şi cina, în limita alocaţiei de hrană
prevăzute de reglementările legale;
• aprovizionarea, contra cost, de la sediul cantinei cu produse agroalimentare de bază, la preţurile la care
acestea au fost achiziţionate;
• transport gratuit numai pentru persoanele care beneficiază de distribuirea hranei la domiciliu;
• pregătirea şi distribuirea hranei prin centre mobile, pentru situaţii deosebite.
Acte necesare

• cerere în care se invocă motivul solicitării serviciului de asistenţă socială;
• copii după actele de stare civilă.
Distribuirea hranei

Hrana pentru cele două mese se distribuie, de regulă, o dată pe zi, la sediul cantinei sau prin punctele
de servire organizate în acest scop. Persoanele care, din motive obiective, rezultate din anchetă
socială, nu se pot deplasa la sediul cantinei, li se dis- tribuie hrana pentru cele două mese zilnice la
domiciliu, o dată pe zi, transportul gratuit al acesteia fiind aprobat de directorul cantinei de ajutor
social.
Organizarea şi funcţionarea cantinelor sociale
Organizarea, functionarea şi încadrarea cu personal a canti- nei de ajutor social se stabilesc prin
hotărâre a consiliului local, la propunerea primarului.
Baza materială necesară funcţionării cantinelor de ajutor social şi controlul activităţii acestora se
asigură de către consiliile locale, iar finanţarea lor se face din bugetele locale.

