
   

CANTINA DE AJUTOR SOCIAL CÂMPINA 

  

 

 

 

Admiterea la serviciile cantinei se face pe baza de: 

o cerere; 

o acte de identitate; 

o acte doveditoare (de venituri, bunuri, situatia 

medicala,dupa caz); 

o ancheta sociala; 

o contract de servicii sociale incheiat la nivelul S.P.A.S.A.T. 

Dosarele se inregistreaza la Registratura Primariei Municipiului 

Campina, Bdul . Culturii nr. 18. Tel 0244336134 int 154 

Cantina de ajutor social Câmpina este un serviciu social de interes 

local,  infiintat in structura Serviciului Public de Asistenta Sociala si 

Autoritate Tutelara, ce oferă servicii de asistență socială, constand 

in pregatirea si servirea/distribuirea a doua mese, zilnic, de 

persoana, pranzul si cina, in limita alocatiei zilnice de hrana 

prevazuta de reglementarile legale, gratuit sau contra cost, 

persoanelor aflate in situatii economico-sociale sau medicale 

deosebite, avand domiciliul sau resedinta pe raza municipiului 

Campina. 
 

 
 

CONTACT: 

Adresa: , Municipiul Campina, Str. Ecaterina Teodoroiu nr. 34 

e-mail: asistenta_sociala@primariacampina.ro  

 

Cantina și-a început activitatea ca structura functionala fara 

personalitate juridica in structura S.P.A.S.A.T. din cadrul Primariei 

municipiului Campina incepand cu data de 01.10.2017, și are  

misiunea de a raspunde nevoilor sociale, precum si a celor speciale 

individuale sau de grup, in vederea depasirii situatiilor de 

dificultate, prevenirii si combaterii riscului de excluziune sociala, 

promovarii incluziunii sociale si cresterii calitatii vietii. 

 



 

Servicii oferite:  

- pregatirea si servirea/distribuirea la sediul cantinei, a doua mese 

zilnic, de persoana, pranzul si cina, dintre care cel putin o masa 

calda, in limita alocatiei zilnice de hrana prevazuta de legislatia in 

vigoare, persoanelor aflate in situatii economico-sociale sau medicale 

deosebite, de luni-vineri, iar vinerea distribuie alimente pentru 

perioada de weekend;  

- consilierea beneficiarilor pentru depasirea situatiilor de dificultate  

generate de lipsa veniturilor sau a veniturilor mici, situatia socio-

medicala a beneficiarilor; 

- se încearcă prevenirea și combaterea riscului de excluziune socială, 

promovarea incluziunii sociale și creșterea calității vieții; 

 

 

 

      

 Beneficiarii serviciilor sociale: 

Cantina asigura hrana pentru un numar maxim de 150 de 

persoane/lunar, si care se incadreaza in una din urmatoarele 

categorii: 

a) copii in varsta de pana la 18 ani, aflati in intretinerea acelor 

familii al caror venit lunar pe o persoana in intretinere este sub 

nivelul venitului net lunar, pentru o persoana singura, luat in 

calcul la stabilirea ajutorului social; 

b) tinerii care urmeaza cursuri de zi la institutiile de invatamant 

ce functioneaza in conditiile legii, pana la terminarea acestora, 

dar fara a depasi varsta de 25 de ani, respectiv 26 de ani, in cazul 

celor care urmeaza studii superioare cu o durata mai mare de 5 

ani, care se afla in situatia prevazuta la lit. a; 

c) pensionarii; 

d) persoanele care au implinit varsta de pensionare, aflate intr-

una dintre urmatoarele situatii: sunt izolate social, nu au 

sustinatori legali, sunt lipsite de venituri; 

e) invalizii si bolnavii cronici 

f)orice persoana care, temporar, nu realizeaza venituri.-acestea 

beneficiaza de serviciile cantinei sociale pe o perioada de cel mult 

90 de zile pe an; 

Persoanele/familiile care se incadreaza la ajutor social vor opta 

intre primirea venitului minim garantat sau serviciile cantinei de 

ajutor social, conform HCL Campina nr. 30/28.03.2002. 
 

 

Serviciile cantinei sociale se acorda gratuit pentru persoanele 

mentionate mai sus, care nu au venituri sau ale caror venituri sunt 

sub nivelul venitului net lunar, pentru o persoana singura, luat in 

calcul la stabilirea ajutorului social.  Beneficiarii de cantina sociala 

care realizeaza venituri ce se situeaza peste nivelul venitului net 

lunar, pentru o persoana singura, luat in calcul la stabilirea 

ajutorului social, vor achita la casieria Directiei Economice o 

contributie de 30% din venitul pe persoana, fara a se depasi costul 

meselor servite, calculate pentru aceeasi perioada. 

 

 

 


