
                                                          Anexa nr. 3 la H.C.L. nr.  68 din 31.08.2005            
 

 

Codul Beneficiarului 
Serviciului de Asisten�� Social� - Furnizare 

mas� prin Cantina de Ajutor Social 
Roman 

 
    

Capitolul I - Dispozi�ii generale 
 

   Codul beneficiarului serviciilor de asisten�� social� – servicii de asigurare mas� 
prin Cantina de ajutor social Roman stabile�te criteriile de eligibilitate  define�te 
drepturile �i obliga�iile persoanelor beneficiare �i totodat� stabile�te norme  de 
conduit� ale beneficiarului.   
      Defini�ie: 
  Beneficiar – este persoana c�reia i se asigur� gratuit sau contra cost, preg�tirea �i 
servirea a dou� mese zilnic(prânz �i cina) în limita aloca�iei de hran� legal stabilit�. 
 

Capitolul II - Criterii de eligibilitate 
 

     Selectarea beneficiarilor se face în condi�iile stabilite de Legea 208/1997 privind 
cantinele de ajutor social pe baz� de anchet� social� �i cu respectarea chiar �i 
cumulat� atunci când situa�ia o impune a urm�toarelor criterii: 
I. Vârst� 

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) pensionarii; 
II. Domiciliu  
        Beneficiaz� de serviciile Cantinei de ajutor persoanele care au domiciliul stabil 
pe raza municipiului Roman sau care locuiesc efectiv pe raza municipiului Roman. 
Se poate acorda mas� gratuit� �i pentru persoane care tranziteaz� municipiul Roman 
numai pe o perioad� de cel mult 7(�apte) zile 
  III. Situa�ie socio-economic� 

a) 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; 

b) orice persoan� care, temporar, nu realizeaz� venituri. 
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    c) 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; 

 
 IV. Situa�ie socio-medical� 
    f) invalizii �i bolnavii cronici; 
    Selectarea beneficiarilor pe baza altor criterii cum ar fi sex, origine etnic� sau 
religioas�, apartenen�� politic� este interzis� �i atrage sanc�ionarea persoanei care se 
face vinovat� de utilizarea unor criterii discriminatorii. 

 
Capitolul III - Drepturile beneficiarilor 

 
   Beneficiarii serviciilor de asisten�� social� – asigurare mas� prin Cantina de ajutor 
social roman au urm�toarele drepturi: 

a) asigurarea a dou� mese de persoan�, zilnic(prânz �i cin�) 
    b) de a i se asigura continuitatea serviciilor sociale atât timp cât se men�in 
condi�iile care au generat situa�ia de dificultate; 
    c) de a refuza în condi�ii obiective furnizarea serviciului social; 
    d) de a fi informat în timp util asupra: 

- modific�rilor intervenite în acordarea serviciului; 
- modific�rilor ap�rute în legisla�ia specific� 
- oportunit��ii acord�rii altor servicii; 
- listei la nivel local cu furnizorii acredita�i s� acorde servicii sociale; 
- regulamentului de organizare �i func�ionarea a Cantinei de ajutor social, 

codului de etic� al personalului Cantine �i  a prezentului cod; 
- de a avea acces la propriul dosar; 

e) de a-�i exprima nemul�umirea cu privire la calitatea serviciilor acordate; 
f) de a servi masa la sediul cantinei; 
 

Capitolul IV - Obliga�iile beneficiarului 
 
      Beneficiarul serviciului de asisten�� social� – asigurare mas� prin Cantina de 
ajutor social are urm�toarele obliga�ii: 
  a) s� se prezinte zilnic la sediul cantinei de ajutor social pentru servirea mesei sau 
preluarea ei la domiciliu; 
  b) s� anun�e conducerea cantinei sau Serviciul public de asisten�� social� cu privire 
la modific�rile de natur� s� conduc� la neândeplinirea condi�iilor cerute de lege 
pentru acordarea serviciilor de asisten�� social�; 
  c) s� participe activ în procesul de furnizare a serviciilor sociale(prestare ore de 
munc� în folosul comunit��ii, activit��i de cur��enie la sediul cantinei, activit��i de 
aprovizionare); 
  d) s� furnizeze informa�ii corecte cu privire la identitatea �i situa�ia familial�, 
medical�, economic� �i social� �i s� permit� furnizorului de servicii sociale 
verificarea veridicit��ii acestora; 
 e) s� respecte regulamentul de ordine intern� a Cantinei de ajutor social (reguli de 
comportament, program, persoanele de contact etc.). 
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f) s� delege o alt� persoan� pentru ridicarea hranei numai în situa�ia când, datorit� 
bolii, se afl� imobilizat la pat; 
g) s� participe la orice ac�iuni organizate de conducerea cantinei de ajutor social – 
întruniri, inform�ri, complet�ri chestionare, fi�e de autoevaluare, etc.   
 

Capitolul V - Norme de conduit� �i etic� ale beneficiarului 
 
  Pe durata acord�rii serviciului de asisten�� social� beneficiarii au obliga�ia de a se 
conforma urm�toarelor norme de conduit� �i etic� : 
a) s� manifeste un comportament civilizat �i s� trateze cu respect pe ceilal�i 
beneficiari �i personalul cantinei, contribuind la men�inerea ordinii �i disciplinei la 
sediul cantinei; 
b) s� foloseasc� un limbaj adecvat  �i respectuos fa�� de personalul cantinei �i s� evite 
folosirea termenilor obsceni care aduc atingere altor salaria�ilor sau altor persoane 
beneficiare;   
c) s� nu consume b�uturi alcoolice în incinta unit��ii �i s� nu se prezinte în stare de 
ebrietate la sediul cantinei;  
d) s� nu se angajeze în contacte fizice sau verbale cu ceilal�i beneficiari de natur� s� 
conduc� la tulburare ordinii sau lini�tii publice ; 
e) s� nu provoace distrugerea sau deteriorarea bunurilor din dotarea cantinei;  
f) s� respecte programul de ridicare a hranei; 
g) s� respecte regulamentul de ordine interioar�, �i prevederile prezentului cod. 
    Orice ac�iune sau manifestare neconform� cu prevederile regulamentului de 
organizare �i func�ionare a Cantinei de ajutor social, �i ale prezentului cod atrag 
suspendarea sau încetarea acord�rii serviciilor de asisten�� social�. 
 
 


