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  L’Union reconna@t et respecte le droit d’accès aux prestations de Sécurité sociale et aux 

services sociaux assurant une protection dans des cas tels que la maternité, la maladie, les accidents 
de travail, la dépendance ou la vieillesse, ainsi qu’en cas de perte d’emploi, selon les règles établies 
par le droit de l’Union et les législations et pratiques nationales. Toute personne qui réside et se 
déplace légalement á l’intérieur de l’Union a droit aux prestations de Sécurité sociale et aux 
avantages sociaux, conformément au droit de l’Union et aux législations et pratiques nationales.  Afin 
de lutter contre l’exclusion sociale et la pauperité, l’Union reconna@t et respecte le droit á une aide 
sociale et á une aide au jujet du logement destinées á assurer une existence digne á tous ceux qui ne 
disposent pas de ressources suffisantes, selon les règles établies par le droit de l’Union et les 
lègislations et pratiques nationales.  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 1. Preliminarii. Prin Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat (publicatã in 

M.O. nr. 401/20 iulie 2001) s-a stabilit cã ,,familiile si persoanele singure, cetã\eni rom ầni, au 

dreptul la un venit minim garantat ca form[ de asisten\ã socialã (art. l alin.l). Instituirea venitului 

minim garantat se @ntemeiazã pe principiul solidaritã\ii sociale si se asigurã prin acordarea ajutorului 

social lunar. Potrivit art. 2 din Legea nr. 416/2001, termenii utiliza\i @n con\inutul reglementãrilor 

primesc urmãtoarele sensuri: termenul familie desemneazã so\ul si so\ia sau so\ul, so\ia ]i copiii 

lor necãsãtori\i, care locuiesc si gospodãresc @mpreunã. Este asimilatã termenului familie ]i 

situa\ia persoanei necãsãtorite care locuie]te @mpreunã cu copiii afla\i @n @ntretinerea sa. De 

asemenea, se asimileazã termenului familie bãrbatul ]i femeia necãsãtori\i, cu copiii lor ]i ai 

fiecãruia dintre ei, care locuiesc ]i gospodãresc @mpreunã;prin termenul copil se @n\elege copilul 

provenit din cãsãtoria so\ilor, copilul unuia dintre so\i, copilul adoptat, precum ]i copilul 

@ncredin\at unuia sau ambilor so\i ori dat @n plasament familial sau pentru care s-au instituit tutela 

sau curatela potrivit legii;prin termenul persoanã singurã se @n\elege persoana care a @mplinit 

v@ârsta de      18 ani, locuie]te ]i se gospodãre]te singurã. 

Mai beneficiazã de reglementãrile Legii nr. 416/2001 ]i:  familiile sau persoanele singure, cetã\eni ai 

altor state sau apatrizi, care au   re]edinta sau, dupã caz, domiciliul @n Rom ầnia;   so\ii despãr\i\i @n 

fapt, dac[ ancheta socialã justific[ acordarea acestui ajutor; persoanele far[ domiciliu, aflate @n   

situatie de nevoie, pe baza declaratiei pe propria rãspundere cã nu au solicitat acest drept ]i de la 

alte primãrii.  

            Legea stabileçte nivelul venitului minim garantat, valabil la adoptare, preciz ầnd cã acest nivel 

se indexeazã anual prin hotãr ầre a Guvernului, functie de evolutia preturilor de consum. 

 

            2.   Modul de stabilire a cuantumului ajutorului social. Din textele art. 5-8 din Legea nr. 

416/2001 rezultã c[, mai @nt`i, cuantumul ajutorului social se stabileçte ca diferentã @ntre nivelurile 

prevãzute @n lege si venitul net lunar al familiei sau al persoanei singure. Dacã din calcul rezultã 

un ajutor social mai mic de 50.000 lei, se acorda 50.000 lei. Familiile ]i persoanele singure cu venituri 

nete lunare pana la nivelul venitului minim garantat beneficiazã de o majorare cu 15% a 

cuantumului ajutorului social pe familie, @n cazul @n care cel putin un membru al familiei face 
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dovada cã lucreazã pe bazã de contract individual de muncã sau conventie civilã de prestãri de 

servicii.1 Persoanele apte de muncã din familiile pentru care se asigurã venitul minim garantat 

vor efectua lunar, cel mult 72 de ore, la solicitarea primarului, actiuni sau lucrãri de interes 

local far[ a se putea depãsi regimul normal de lucru si cu respectarea normelor de securitate ]i 

igienã a muncii. Obligatia de a presta muncile prevãzute nu poate fí transferatã altor persoane. 

Persoanele apte de muncã care nu realizeazã venituri din salarii sau din alte activitãti se iau 

@n considerare la stabilirea numãrului membrilor de familie pentru determinarea nivelului de 

venit pe familie numai dacã fac dovada faptului cã sunt @n evidenta agentiei teritoriale pentru 

ocuparea for\ei de muncã pentru @ncadrare @n muncã ]i nu au refuzat nejustificat un loc de muncã 

oferit sau nu au refuzat participarea la un program de pregãtire profesionalã. 

Nu are obliga\ia de a face dovada prevãzutã mai sus: a)  persoana care are @n @ngrijire, 

potrivit legii, unul sau mai multi copii in vârstã de pana la 7 ani; b)  persoana care urmeazã o forma de 

@nvãtãmâ`nt la cursuri de zi, prevãzutã de lege, pana la @mplinirea v ầrstei de 25 de ani sau de 26 de 

ani @n cazul celor care urmeazã studii superioare cu duratã de ]colarizare mai mare de 5 ani;  c)  

persoana care @ndeplineste conditiile legale de pensionare; 

d) persoana adulta a cãrei incapacitate de muncã este doveditã prin acte medicale. 

La stabilirea venitului net lunar ai familiei si, dupã caz, al persoanei singure, se iau @n 

considerare toate veniturile pe care membrii acesteia le realizeazã, inclusiv cele care provin 

din indemnizatia de ]omaj, creante legale, conventii civile de @ntretinere aflate @n executare, 

indemnizatii cu caracter permanent, alocatii de stat pentru copii, alocatii suplimentare pentru 

familiile cu copii, alocatii de @ntretinere pentru copiii @ncredintati sau dati @n plasament, burse pentru 

elevi si studenti acordate @n conditiile legii, precum si ajutorul care se acorda sotiilor celor care 

satisfac serviciul militar obligatoriu. 

Dacã família are @n proprietate terenuri, clãdiri, spatii locative sau alte bunuri, mobile 

ori imobile, la stabilirea venitului net lunar al familiei se iau @n considerare arenda, chiriile, 

alte fructe civile, naturale sau industriale, produse de acestea, precum ]i veniturile care se pot obtine 

din valorificarea bunurilor respective, sub conditia pãstrãrii unei locuinte minime si a bunurilor 

necesare nevoilor familiale. #n cazul familiei sau al persoanei singure care locuieste ]i gospodãreste 

impreunã cu alte familii sau persoane singure si contribuie impreunã la achizitionarea sau 

realizarea unor bunuri si a unor venituri din valorificarea acestora ori la consumul acestora, la 

stabilirea cuantumului ajutorului social se iau @n considerare atâ`t veniturile nete lunare proprii, c ầt ]i 

partea ce @i revine de drept din veniturile lunare nete realizate @n comun de persoanele din 

gospodãrie2. 

 

3. Procedura stabilirii ajutorului social.ïn art. 9 din Legea nr. 416/2001 se prevede 

urmãtoarea procedurã pentru a se stabili ajutorul social: (1) Ajutorul social, se acorda pe bazã de 

cerere si acte doveditoare privind veniturile membrilor de familie. (2) Lipsa sau, dupã caz, existenta 

oricãror alte venituri dec ầt cele care pot fi dovedite cu acte se mentioneaz[ @n declaratia pe 

propria rãspundere a persoanei care solicita ajutorul social. (3) Cererea prevãzutã la alin. (1) se face 

numai de catre unul dintre membrii familiei, care are capacitatea deplinã de exercitiu a drepturilor 

civile. (4) In cazurile prevãzute de reglementãrile legale @n vigoare cererea poate fi @ntocmitã 

de curatorul sau tutorele persoanei @ndreptãtite. (5) Titularul ajutorului social este persoana care a 

facut cererea, iar beneficiarul ajutorului social. 

                                                           
1 Ghimpu, S., |iclea, A., Tufan, C., "Dreptul securit[\ii sociale", Editura ALL, Bucure]ti, 1998  
2 M[rgineanu, I., "Politica  social[ ]i economia de pia\[ @n Rom`nia", Centrul de informare ]i 

documentare economic[, Bucure]ti, 1994 
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Cererea de acordare a ajutorului social, declaratia privind veniturile realizate de 

membrii familiei, precum si celelalte acte doveditoare se depun çi se @nregistreazã la primarul 

localitãtii @n a cãrei razã teritorialã locuieçte titularul. In cazul cetãtenilor strãini sau apatrizi 

documentele prevãzute la alin. (1) se depun la primarul localitãtii @n a cãrei razã teritorialã aceçtia au 

resedinta sau, dupã caz, domiciliul. ïn cazul persoanelor fãrã domiciliu cererea se @nregistreazã la 

primarul localitãtii reçedintã de judet sau, dupã caz, la primarul general al municipiului Bucure]ti. 

Cererea de acordare a ajutorului social se solutioneazã in termen de 30 de zile de la data 

@nregistrãrii. ïn vederea solutionãrii cererii de ajutor social primarul dispune, @n mod 

obligatoriu, efectuarea anchetei sociale, care constituie proba legalã pentru instantele 

judecãtoreçti, @n legãturã cu deschiderea dreptului sau respingerea cererii. 

Rãspunderea asupra continutului anchetei sociale revine persoanelor care au efectuat si 

au semnat ancheta socialã. Stabilirea dreptului de ajutor social, a cuantumului, precum çi plata 

acestuia se fac prin dispozitia scrisã a primarului, pe baza documentatiei prezentate de personalul 

din serviciul de asisten\ã socialã de la primãrie. Dispozitia primarului se comunica titularului 

ajutorului social @n termen de 5 zile de la data emiteri. 

Plata ajutorului social se face @ncepâ`nd eu luna urmãtoare celei @n care s-a @nregistrat 

cererea la primarul localitãtii. Creanta beneficiarilor de ajutor social este o creantã privilegiatã. 

Schimbarea, la cerere sau din oficiu, a titularului ajutorului social se face prin dispozitie a 

primarului ]i se comunica atâ`t noului titular al ajutorului social, c ầt si celui @nlocuit. In cazul @n 

care schimbarea titularului este cerutã de membrii familiei, dispozitia primarului se comunica ]i 

acestora. 

4.  Obligatiile beneficiarilor de ajutor socia. Titularul ajutorului social are obligatia sã 

comunice primarului, @n scris, orice modificare intervenitã cu privire la veniturile si la 

numãrul membrilor familiei, @n termen de 30 de zile de la data la care a intervenit modificarea. ïn 

cazul @n care eventualele modifícãri nu conduc la majorãri sau diminuãri ale ajutorului social 

mai mari de 50.000 lei pe familie ajutorul social stabilit anterior se mentine pe o duratã de cel mult 3 

luni. Potrivit art. 15, persoanele apte de muncã, pentru care se acorda ajutorul social, au obligatia 

sã dovedeascã cu acte, din 3 @n 3 luni, cã nu realizeazã venituri. Ne@ndeplinirea acestei obligatii 

atrage, dupã caz: a)   suspendarea plãtii ajutorului social @n cazul persoanei singure; b)  modificarea 

cuantumului ajutorului social prin excluderea din numãrul membrilor de familie a persoanelor 

care nu @ndeplinesc aceastã obligatie; 

Ne@ndeplinirea obligatiilor de a efectua lucrãri de interes local, maximum 72 de ore, 

atrage, dupã caz: a)   suspendarea  plãtii   ajutorului   social   @n   cazul persoanei singure; b)  

modificarea cuantumului ajutorului social prin excluderea din numãrul membrilor acesteia a 

persoanei   care   refuzã   nejustificat   efectuarea actiunilor sau a lucrãrilor de interes local3.  

            Suspendarea    plãtii    ajutorului    social    si,    dupã    caz, modificarea cuantumului se fac 

prin dispozitia scrisã a primarului si se comunica titularului @n termen de 15 zile de la data 

emiterii acesteia. Suspendarea plãtii sau modificarea cuantumului ajutorului social se face @ncep ầnd 

cu luna urmãtoare celei @n care nu mai sunt @ndeplinite obligatiile. Prezentarea de catre titular a 

dovezilor, @n termen de 3 luni de la data suspendãrii efective a plãtii ori a modifícãrii cuantumului 

ajutorului social, are ca efect @ncetarea suspendãrii plãtii drepturilor ]i, dupã caz, recalcularea 

cuantumului acestuia. Titularul ajutorului social va primi drepturile corespunzãtoare perioadei @n 

care plata a fost suspendatã sau modificatã. 

                                                           
3 Pa]a, F., Pa]a, L.M., "Cadru juridic ]i organizatoric al asisten\ei sociale @n Rom`nia", Editura 

Polirom, Ia]i, 2002 
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5. ïncetarea plãtii ajutorului social.  Plata ajutorului social @nceteazã @n urmãtoarele situatii: 

a)  @n cazul @n care beneficiarii ajutorului social nu mai @ndeplinesc conditiile prevãzute de lege; 

b)  @n cazul @n care plata ajutorului a fost suspendatã si, @n termen de 3 luni de la data 

suspendãrii efective a plãtii, nu au fost depuse dovezi cã sunt @ntrunite cerintele prevãzute de 

lege. 

Sumele @ncasate necuvenit, cu titlu de ajutor social, se recupereazã de la beneficiar @n 

termen de cel mult 3 ani de la efectuarea plãtii. In cazul @n care nu se pot recupera, integral sau 

partial, sumele plãtite necuvenit cu acest titlu vor fí recuperate, @n conditiile legii, de la persoanele 

vinovate de efectuarea plãtii, pe o perioadã de cel mult 3 ani. Recuperarea sumelor plãtite cu titlu de ajutor 

social se face prin dispozitie a primarului, care se comunica @n termen de 15 zile de la constatare. 

Dispozitia de recuperare constituie titlu executoriu de la data comunicãrii. Sumele @ncasate 

necuvenit ca urmare a sãv ầrsirii unei infractiuni se recupereazã integral de la persoanele 

vinovate, @n conditiile legii. 

 

6. Ajutorul social acordat sotiilor celor care satisfac serviciul militar obligatoriu. Tetul 

art. 23 din Legea 416/2001 a consacrat çi aceastã forma de acordare a ajutorului social, astfel: Sotiile 

celor care satisfac serviciul militar obligatoriu, care nu realizeazã venituri sau acestea sunt mai mici 

dec ầt salariul de bazã minim brut pe tara, benefíciazã, la cerere, de ajutor social lunar, pe perioada 

satisfacerii serviciului militar obligatoriu de catre sot, dacã se gãsesc @n una din urmãtoarele situatii: a)  

sunt gravide, @ncep ầnd cu luna a patra de sarcinã; b) au copii @n @ntretinere @n v ầrstã de pana la 7 ani;  c)  

sunt @ncadrate @n gradul I sau II de invaliditate.  

Stabilirea si plata ajutorului social pentru sotiile celor care satisfac serviciul militar obligatoriu 

se face de catre centrele militare judetene sau ale sectoarelor municipmlui Bucureçti. Cuantumul ajutorului 

social lunar acordat este de 1.400.000 lei. Cuantumul ajutorului social lunar se indexeazã prin 

hotãr ầre a Guvernului. Fondurile necesare pentru plata ajutorului social pentru sotiile celor care 

satisfac serviciul militar obligatoriu se suporta de la bugetul de stat. 

 

7. Ajutorul pentru @ncãlzirea locuintei.  Pentru perioada sezonului rece, l noiembrie - 

31 martie, persoanele singure çi familiile beneficiare de ajutor social potrivit prevederilor 

prezentei legi, primesc, o data cu acesta, un ajutor pentru @ncãlzirea locuintei. 

Ajutorul pentru @ncãlzirea locuintei se cuprinde @n ajutorul social, prin majorarea 

nivelului lunar al venitului minim garantat, pentru perioada mentionatã, dupã cum urmeazã: a) cu 

500.000 lei/familie sau persoanã singurã, @n cazul @n care utilizeazã pentru @ncãlzirea locuintei 

energia termica furnizatã de sisteme centralizate; b)  cu 250.000 lei/familie sau persoanã singurã, @n 

cazul @n care utilizeazã pentru @ncãlzirea locuintei sisteme de @ncãlzire cu lemne, cãrbuni, gaze 

naturale, ]i combustibili petrolieri. 

Cuantumurile prevãzute mai sus se indexeazã anual, dacã este cazul, prin hotãr ầre a 

Guvernului.Sumele necesare pentru majorarea nivelului minim garantat pentru perioada sezonului 

rece, @n cuantumurile prevãzute, se suporta din aceleasi surse ca çi ajutorul social pentru 

asigurarea venitului minim garantat (art. 22). Fondurile  necesare  pentru  plata  ajutorului   social   

çi   a ajutorului pentru @ncãlzirea locuintei se suporta din bugetele locale.  La stabilirea criteriilor de 

repartizare a sumelor defalcate din unele venituri ale bugetului de stat, pentru echilibrarea 

bugetelor locale ale unitãtii administrativ-teritoriale se are @n vedere si numãrul beneficiarilor 

de ajutor social si de ajutor pentru @ncãlzirea locuintei4. 

                                                           
4 Belu, C., "Dreptul muncii  ]i securit[\ii sociale", Editura Reprograph, Craiova, 1998 
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Guvernul, la propunerea Ministerului Muncii, Solidaritãtii Sociale si Familiei, precum 

si primarii, pot acorda ajutoare de urgentã, @n limita fondurilor existente, familiilor sau 

persoanelor care se aflã @n situatii de necesitate datorate calamitãtilor naturale, incendiilor, 

accidentelor, precum si altor situatii deosebite stabilite 

prin  lege. Primarii pot organiza acordarea ajutorului social in bani, in naturã si prin plata unor 

cheltuieli de @ntretinere si @ncãlzire a locuintei la preturile si tarifele stabilite conform legii. 

Primarii pot dispune ca o parte din cheltuielile cu @nmormâ`ntarea persoanelor din familiile 

beneficiare de ajutor social sã fie asigurate din fondurile alocate pentru plata ajutorului social, @n 

limita sumelor cuvenite familiilor @n cauzã. Dispozitia privind acordarea, neacordarea, modificarea, 

suspendarea, @ncetarea plãtii drepturilor prevãzute de prezenta lege, schimbarea titularului acestora, 

precum si cea de recuperare a sumelor @ncasate necuvenit se poate ataca potrivit prevederilor 

Legii contenciosului administrativ nr. 29/1990, cu modifíc[rile si completãrile ulterioare. Cererile, 

actiunile si cãile de atac privind drepturile prevãzute @n prezenta lege sunt scutite de taxa de timbru (art. 

30). 

 

8.  Cantinele de ajutor social.  Sediul materie @l reprezintã Legea nr. 208/1997, care, @n 

art. l stabileste: ,,cantinele de ajutor social sunt unitãti publice de asistentã socialã, cu 

personalitate juridica, care functioneazã @n subordinea consiliilor locale si isi desfasoarã 

activitatea potrivit prevederilor prezentei legi." Cantinele de ajutor social presteazã servicii sociale 

gratuite sau contra cost persoanelor aflate @n situatii economico-sociale sau medicale deosebite. 

Categoriile  de persoane  care  beneficiazã de  serviciile cantinelor de ajutor social sunt 

urmãtoarele (art. 2) : a) copii @n vâr`stã de pan[ la 18 ani, aflati in @ntretinerea acelor familii al cãror 

venit net mediu lunar pe o persoanã @n @ntretinere este sub nivelul venitului net lunar, pentru o 

persoanã singurã, luat @n calcul la stabilirea ajutorului social.; b)  tinerii care urmeazã cursuri de zi la 

institutiile de @nvãtãm ầnt ce functioneazã @n conditiile legii, pana la terminarea acestora, dar farã a depãsi 

vâ r̀stã de 25 de ani, respectiv 26 de ani @n cazul celor care urmeazã studii superioare cu o duratã mai 

mare de 5 ani, care se afla @n situatia prevãzutã la lit. a); c)   persoanele care beneficiazã de ajutor social 

sau de alte ajutoare bãneçti acordate @n conditiile legii si al cãror venit este de pana la nivelul venitului net 

lunar pentru o persoanã singurã, luat @n calcul la stabilirea ajutorului social; d) pensionarii; e)  persoanele 

care au @mplinit v ầrsta de pensionare, aflate @ntr-una din urmãtoarele situatii: sunt izolate social, nu 

au sustinãtori legali, sunt lipsite de venituri; f)   invalizii si bolnavii cronici; g)  orice persoanã care, 

temporar, nu realizeazã venituri. (2) Persoanele prevãzute la alin. l lit. g) beneficiazã de serviciile 

cantinelor de ajutor social, @n condi\iile prevãzute de prezenta lege, pe o perioadã de cel mult 90 de zile 

pe an. 

Serviciile prestate de cantinele de ajutor social. #n art. 3 din lege se prevede: 

,,Cantinele de ajutor social presteazã, dupã caz, urmãtoarele servicii sociale persoanelor 

@ndreptãtite potrivit art. l: a) pregatirea ]i servirea a douã mese, zilnic, de persoanã, prâ`nzul ]i 

cina, @n limita alocatiei de hranã prevãzute de reglementãrile legale; b) aprovizionarea, contra cost, de 

la sediul cantinei cu produse agroalimentare de bazã, la preturile la care acestea au fost 

achizitionate; c)  transport gratait numai pentru persoanele care benefíciazã de distribuirea hranei la 

domiciliu; d) pregatirea si distribuirea hranei prin centre mobile, pentru situatii deosebite." 

Serviciile sociale prevãzute la art. 3, lit. a) se presteazã gratuit pentru persoanele 

stabilite la art. 2 , care nu au venituri sau ale cãror venituri sunt sub nivelul venitului net lunar, 

pentru o persoanã singurã, luat @n calcul la stabilirea ajutorului social. Persoanele @ndreptãtite sã 

beneíicieze de serviciile cantinei de ajutor social, stabilite la art. 2, ]i care realizeazã venituri ce se 

situeazã peste nivelul venitului net lunar, pentru o persoanã singurã, luat @n calcul la stabilirea 

ajutorului social, pot beneficia de serviciile cantinei de ajutor social, cu plata unei contribu\ii de 
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30% din venitul pe persoanã, fãrã a se depãçi costul meselor servite, calculat pe aceeaçi 

perioada. Beneficiarii de ajutor social au dreptul la serviciile cantinei de ajutor social pe bazã de anchetã 

socialã, potrivit dispozitiei primarului. Hrana pentru cele douã mese se distribuie, de regula, o data pe 

zi, la sediul cantinei sau prin punctele de servire organizate @n acest scop. Persoanelor care, din 

motive obiective, rezultate din anchetã socialã, nu se pot deplasa la sediul cantinei, li se distribuie 

hrana pentru cele douã mese zilnice la domiciliu, o data pe zi, transportul gratuit al acesteia fiind 

aprobat de directorul cantinei de ajutor social (art. 5). 

Cererile pentru prestarea serviciilor de asistentã socialã de catre cantinele de ajutor social se 

aprobã de catre primar sau de o persoanã @mputernicitã de acesta. (2) In cazurile de urgent[, 

servirea mesei la cantina de ajutor social poate fi aprobatã, pentru cel mult 7 zile, de catre directorul 

cantinei. Art. 7 - Ministerul Muncii, Solidaritãtii Sociale ]i Familiei verifica legalitatea drepturilor 

constituite potrivit prezentei legi ]i asigurã, prin serviciile publice descentralizate, asistentã de specialitate, 

sprijin ]i @ndrumare metodologica. 

Baza materialã necesarã functionãrii cantinelor de ajutor social ]i controlul activitãtii 

acestora se asigurã de catre consiliile locale. Finan\area cantinelor de ajutor social se face din bugetele 

locale. In localitãtile @n care nu functioneazã cantine de ajutor social sau acolo unde cererile 

depãçesc capacitatea existentã, autoritãtile administratiei publice locale pot conveni cu unitã\ile de 

asistentã socialã, regule autonome, societãtile comerciale ]i institutiile publice care dispun de cantine 

proprii, precum çi cu unttãtile de alimentatie publica prestarea serviciilor sociale prevãzute la art. 3, 

lit. a) si c), cu aplicarea corespunzãtoare a prevederilor art. 2. Cantinele de ajutor social pot 

organiza, cu aprobarea consiliului local, @n functie de conditiile de care dispun, gospodãrii-anexã cu 

profil agroalimentar ]i zootehnic, ca activitãti autofinantate, pentru @mbunãtãtirea hranei persoanelor 

asistate. 

Sponsorizãrile çi donatiile @n bani ]i @n naturã, facute de persoanele fízice ]i juridice, 

rom ầne ]i strãine, cantinelor de ajutor social pot fi folosite numai @n scopul dezvoltarii si 

@mbunãtãtirii calitãtii serviciilor pe care le presteazã. De asemenea, consiliile locale pot acorda subventii 

de la bugetele proprii asociatiilor si fundatiilor avizate de Ministerul Muncii si care au ca obiect 

de activitate organizarea de cantine de ajutor social5. Pentru buna functionare a cantinelor de 

ajutor social, beneficiarii serviciilor sociale oferite de acestea au obligatia sã respecte 

programul stabilit pentru servirea mesei, pãstrarea curãteniei localului si a bunurilor unitãtii, 

precum ]i m[surile de igienã. Prin hotãrâ`re a consiliului local @n subordinea cãruia 

functioneazã cantina de ajutor social se poate stabili participarea persoanelor care beneficiazã de 

serviciile cantinei de ajutor social la unele activitãti gospodãresti. 

 

                                                           
5 Preda, M., "Politica social[ rom`neasca", Editura Polirom, Ia]i, 2002 


