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Regulamentul privind organizarea �i 

func�ionarea Cantinei de Ajutor Social 
Roman 

                                 
 

Capitolul 1- Dispozi�ii generale 
 
Art. 1   Prezentul regulament reglementeaz� organizarea, func�ionarea �i finan�area 
Cantinei de ajutor social Roman  
Art. 2    

(1.) Cantina de ajutor social Roman este o unitate public� de asisten�� social� de 
interes local, cu personalitate juridic�, care func�ioneaz� în baza legii 
208/1997 în subordinea Consiliului local al municipiului Roman. 

(2.) Asisten�a de specialitate se acord� cantinei de ajutor social de Serviciul 
public de asisten�� social� al Prim�riei municipiului Roman      

Art. 3  Obiectul de activitate al cantinei de ajutor social const� în prestarea de servicii 
sociale gratuite sau contracost persoanelor sau familiilor aflate în situa�ii economico-
sociale sau medicale deosebite în scopul  prevenirii, limit�rii sau înl�tur�rii efectelor 
temporare sau permanente ale unor situa�ii care pot genera marginalizarea sau 
excluderea social� a unor persoane familii sau grupuri. 
Art. 4 Asigurarea bazei materiale necesar� func�ion�rii, precum �i finan�area 
cheltuielilor curente �i de capital se realizeaz� de la bugetul local ,prin grija 
autorit��ilor publice locale �i în completare prin dona�ii sau sponsoriz�ri. 
Art. 5  

(1.) Capacitatea cantinei, regulamentul de organizare �i func�ionare, 
organigrama, statul de func�ii �i num�rul de personal, codul de etic� al 
personalului �i codul beneficiarului serviciilor se aprob� de c�tre Consiliul 
local la propunerea primarului municipiului Roman. 

(2.) �eful cantinei de ajutor social, contabilul �ef precum �i personalul de 
deservire se numesc în func�ie de primarul municipiului Roman. 

(3.) Controlul activit��ii Cantinei de ajutor social se realizeaz� de c�tre primarul 
municipiului Roman prin Serviciul public de asisten�� social�. 

 
Capitolul II – Realizarea serviciilor de asisten�� social� 

 
Art.6 
(1) Cantina de ajutor social asigur� persoanelor îndrept��ite, în principal �i cu 
prioritate gratuit, sau contra cost, preg�tirea �i servirea a dou� mese zilnic de 
persoan�, prânzul �i cina, în limita capacit��ii �i a aloca�iei de hran� prev�zut� de 
reglement�rile legale în vigoare.   
(2) Cantina de ajutor social poate s� asigure în condi�iile legii �i alte servicii de 
asisten�� social� care constau în : 
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a) aprovizionarea, contra cost, de la sediul cantinei cu produse agroalimentare de 

baz�, la pre�urile la care acestea au fost achizi�ionate; 
b)  transport gratuit numai pentru persoanele care beneficiaz� de distribuirea 

hranei la domiciliu; 
    c) preg�tirea �i distribuirea hranei prin centre mobile, pentru situa�ii deosebit. 
Art. 7  
 Pot beneficia de serviciile Cantinei de ajutor social urm�toarele categorii de 
persoane: 

a) copiii în vârst� de pân� la 18 ani, afla�i în între�inerea acelor familii al c�ror 
venit net mediu lunar pe o persoan� în între�inere este sub nivelul venitului net 
lunar, pentru o persoan� singur�, luat în calcul la stabilirea  ajutorului social; 

 b) tinerii care urmeaz� cursuri de zi la institu�iile de înv���mânt ce func�ioneaz� 
în condi�iile legii, pân� la terminarea acestora, dar f�r� a dep��i vârsta de 25 de ani 
respectiv 26 de ani în cazul celor care urmeaz� studii superioare cu o durat� mai 
mare de 5 ani, care se afl� în situa�ia prev�zut� la lit. a); 

    c) persoanele care beneficiaz� de ajutor social sau de alte ajutoare b�ne�ti acordate 
în condi�iile legii �i al c�ror venit este de pân� la nivelul venitului net lunar pentru o 
persoan� singur�, luat în calcul la stabilirea ajutorului social; 
    d) pensionarii; 
    e) persoanele care au împlinit vârsta de pensionare, aflate într-una dintre 
urm�toarele situa�ii: sunt izolate social, nu au sus�in�tori legali, sunt lipsite de 
venituri; 
    f) invalizii �i bolnavii cronici; 
    g) orice persoan� care, temporar, nu realizeaz� venituri. 
Art.8  Persoanele prev�zute la alin. (1) lit. g) beneficiaz� de serviciile cantinelor de 
ajutor social, în condi�iile prev�zute de prezenta lege, pe o perioad� de cel mult 90 de 
zile pe an. 
Art. 9  

(1.) Acordarea sau sistarea prest�rii serviciilor de asisten�� social� se face de 
c�tre primar, prin dispozi�ie scris� la propunerea Serviciului public de 
asisten�� social�. Dispozi�iile primarului se comunic� cantinei în scris prin 
grija directorului Serviciului public de asisten�� social�. 

(2.) Acordarea serviciilor de asisten�� social� se face pe baza dosarelor depuse 
de c�tre persoanele îndrept��ite �i trebuie s� cuprind�: 
- cererea solicitantului 
- dovezi privind starea material� 
- acte medicale justificative din cuprinsul c�rora s� rezulte incapacitatea 

de munc� 
- acte de stare civil� în xerocopie 
- ancheta social� întocmit� de Serviciul public de asisten�� social� din 

care s� rezulte încadrarea solicitantului în categoria persoanelor 
îndrept��ite la acordarea presta�iei precum �i propunerea motivat� a 
serviciului 

- orice alte acte pe care solicitantul le consider� justificative 
   Dosarele se depun la sediul Cantinei de ajutor social sau la registratura general� a 
prim�riei.  
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(3.) Sistarea prest�rii serviciilor de asisten�� social� se face de c�tre primar, prin 

dispozi�ie scris�, la propunerea motivat� a �efului Cantinei de ajutor social 
sau a directorului Serviciului public de asisten�� social�. 

(4.) Sistarea prest�rii serviciilor se aprob� de c�tre primar în urm�toarele 
situa�ii: 

a) asistatul nu mai îndepline�te condi�iile cerute de lege pentru a 
beneficia de serviciile prestate de Cantina de ajutor social; 

b) asistatul nu se prezint�, f�r� motive temeinice, mai mult de trei 
zile consecutiv, la sediul cantinei pentru servirea sau preluarea 
hranei; 

c) asistatul tulbur� în mod repetat activitatea la sediul cantinei prin 
nerespectarea programului de servire a mesei, prezentarea în 
stare de ebrietate sau consumul de b�uturi alcoolice în incinta 
unit��ii, proferarea de insulte �i injurii la adresa personalului, sau 
a altor asista�i, distrugerea sau deteriorarea de bunuri din dotarea 
cantinei, precum �i comiterea oric�ror alte fapte care afecteaz� în 
mod grav �i repetat activitatea institu�iei.  

Art. 10   
(1.) Servirea celor dou� mese (prânz �i cina) se va face zilnic, o singur� dat� pe zi, 

între orele 1200 �i 1430 . 
(2.) Servirea mesei se va face ori la sediul cantinei, într-o sal� special amenajat�, 

folosindu-se vasele �i vesela din dotarea cantinei, ori la domiciliul asista�ilor, 
prin preluarea hranei de c�tre ace�tia în vase proprii. 

(3.) Pentru zilele de sâmb�t� �i duminic�, precum �i în cazul zilelor de  s�rb�tori 
legale, hrana se va distribui asista�ilor pentru consumul la domiciliu, în ultima 
zi lucr�toare care precede ziua sau zilele nelucr�toare. 

(4.) Asista�ii care datorit� st�rii de boal� sunt imobiliza�i la pat pot delega în scris 
alte persoane pentru ridicarea cantit��ilor de hran� cuvenite; delega�iile scrise 
se p�streaz� la unitate. 

(5.) Eviden�a asista�ilor care servesc zilnic masa se va �ine prin intermediul -  
Registrului de prezen�� – în care ace�tia vor semna de primirea hranei, 
precum �i pe baza fi�elor de pontaj individuale. 

(6.) În caz de absen�� a unuia sau mai multor asista�i, hrana rece cuvenit� acestora 
se returneaz� în magazie, f�r� posibilitatea de a fi ridicat� în zilele urm�toare. 
Hrana cald� r�mas� urmare a absen�elor se distribuie celorlal�i asista�i, pe 
baz� de semn�tur�, la sfâr�itul programului de servire a mesei, încheindu-se 
un proces verbal din care s� rezulte numele asista�ilor absen�i, num�rul 
por�iilor r�mase �i numele asista�ilor care au primit pe baz� de semn�tur� 
por�iile nedistribuite. Procesul verbal se semneaz� de cel pu�in doi salaria�i ai 
cantinei de regul� �eful de cantin� �i buc�tarul. 

 
Capitolul III  - Drepturile �i obliga�iile personalului 
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Drepturi 
Art. 11  Personalul Cantinei de ajutor social are drepturile �i obliga�iile prev�zute de 
lege pentru personalul bugetar, este supus normelor legisla�iei muncii în vigoare �i se 
oblig� s� îndeplineasc� atribu�iile �i responsabilit��ile prev�zute în statute, acte 
normative specifice �i cele prev�zute în prezentul regulament. 
Art. 12 Pentru munca prestat� în exercitarea func�iei, personalul încadrat are dreptul 
la salariu, care cuprinde salariul de baz�, de merit, indemniza�ia de conducere, sporuri 
la salariul de baz�. Sistemul de salarizare, pe baza c�ruia se fixeaz� salariile 
individuale este stabilit de lege. 
Art. 13 Personalul Cantinei de ajutor social are dreptul în condi�iile legii la concedii 
de odihn� anuale, concedii medicale, concedii pentru cre�tere copilului nou n�scut. 
           În afara concediului de odihn�, personalul salariat are dreptul la zile libere, 
pl�tite, în cazul unor evenimente familiale deosebite, iar pentru rezolvarea unor 
situa�ii personale are dreptul la concedii f�r� plat�, potrivit condi�iilor prev�zute de 
lege.  
 
Obliga�ii 
Art.14 Personalul angajat al Cantinei de ajutor social are urm�toarele obliga�ii 

a) s� respecte Constitu�ia �i legile ��rii, drepturile �i libert��ile fundamentale ale 
cet��enilor ��rii; 

b) s� contribuie direct, în raport cu atribu�iile specifice de serviciu, stabilite prin 
fi�a postului, la buna func�ionare a Cantinei de ajutor social, prin solu�ionarea 
tuturor problemelor aflate în sfera de competen�� �i responsabilitate; 

c) s� realizeze întocmai �i la termen sarcinile de serviciu ce decurg din func�ia �i 
postul de�inut, s�-�i asume obliga�iile ce decurg din acte normative, cele 
decizionale, din dispozi�iile primarului, �i din cele ale �efilor ierarhici, 
r�spunzând de îndeplinirea lor corespunz�toare, potrivit legisla�iei în vigoare; 

d) s� respecte ordinea �i disciplina la locul de munc� precum �i programul de 
activitate, s� foloseasc� integral �i cu maxim� eficien�� timpul de lucru; 

e) s� desf��oare întreaga activitate urm�rind realizarea interesului cet��enilor; 
f) s� p�streze secretul profesional, fiindu-le interzis s� divulge problemele de 

serviciu care prin natura lor trebuie s� r�mân� secrete sau sunt prev�zute ca 
atare în baza unor acte normative; 

g) s� utilizeze �i s� p�streze cu grij� bunurile încredin�ate �i s� gestioneze legal, 
corect �i eficient, fondurile b�ne�ti �i alimentele utilizate la prepararea hranei, 
este interzis� folosirea în interes personal a bunurilor din dotare; 

h) S� respecte normele de protec�ia muncii �i s� contribuie la prevenirea oric�ror 
situa�ii care ar putea pune în pericol via�a, integritatea corporal� �i bunurile 
materiale; 

i) În cazuri de for�� major�, necesitate sau alte asemenea împrejur�ri, personalul 
are obliga�ia de ase prezenta la locul de munc� �i de a îndeplini m�surile 
dispuse de primar. 

Înc�lcarea dispozi�iilor legale în vigoare atrage r�spunderea disciplinar�, material�, 
contraven�ional�, administrativ�, civil� sau penal� dup� caz. 
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Capitolul IV  - Drepturile �i obliga�iile asista�ilor 

 
Art. 15    Asista�ii Cantinei de ajutor social au drepturile �i obliga�iile prev�zute de 
lege �i de Codul beneficiarului potrivit anexei III. 
Art. 16    Asista�ii care, în repetate rânduri, încalc� legea, prevederile prezentului 
regulament �i ale codului beneficiarului li se poate sista prestarea serviciilor de 
asisten�� social� de c�tre primar, prin dispozi�ie scris� la propunerea motivat� a 
conducerii cantinei sau a directorului Serviciului public de asisten�� social�. 
 

Capitolul V - Dispozi�ii finale 
Art. 17.  

(1.) Dona�iile în bani �i în natur� f�cute de persoanele fizice sau juridice , 
române sau str�ine, precum �i modul de utilizare al acestora vor fi 
eviden�iate în scriptele unit��ii. 

(2.) Înregistrarea acestora se va face într-un registru de eviden�� al dona�iilor 
(3.) Cantina de ajutor social poate organiza, cu aprobarea consiliului local, 

gospod�rii anex� cu profil agroalimentar �i zootehnic , ca activit��i 
autofinan�ate pentru îmbun�t��irea hranei persoanelor asistate.  

Art. 18  Prezentul regulament poate fi completat sau modificat la propunerea 
motivat� a unit��ii, Serviciului public de asisten�� social� sau a primarului, prin 
hot�râre a Consiliului local .  
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                   
 


