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SERVICIUL COORDONARE ȘI MONITORIZARE CENTRE REZIDENȚIALE 
BIROUL PREVENIRE MARGINALIZARE SOCIALĂ 

 

INFORMARE 

 

Privind: condițiile de eligibilitate pentru a beneficia de serviciul social masă la cantina socială 

               

 

Direcţia de Asistenţă Socială Brăila este o instituție publică de interes local cu personalitate 

juridică, care funcționează în subordinea Consiliului Local Municipal Brăila, sub coordonarea 

operativă a Primarului Municipiului Brăila. 

Autoritățile publice locale trebuie să-și asume rolul de a asigura protecția socială a tuturor 

membrilor comunității, prin măsuri de prevenire a excluziunii sociale, în baza principiilor 

generale pe care se întemeiază sistemul de asistență social, universalitatea, respectarea 

demnității umane, solidaritatea socială, parteneriatul, subsidiaritatea, participarea 

beneficiarilor, transparența și nediscriminarea. 

Conform Legii nr. 208/1997, categoriile de persoane eligibile pentru a beneficia de serviciul 

social masă la cantină sunt: 

a) 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 singură, luat în calcul la stabilirea  ajutorului social; 

b) tinerii care urmează cursuri de zi la instituţiile de învăţământ ce funcţionează în condiţiile 

legii, până la terminarea acestora, dar fără a depăşi vârsta 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 lit. a); 

c) persoanele care beneficiază de ajutor social sau de alte ajutoare băneşti acordate în 

condiţiile legii şi al căror venit este de până la nivelul venitului net lunar pentru o persoană 

singură, luat în calcul la stabilirea ajutorului social; 

d) pensionarii; 

e) persoanele care au împlinit vârsta de pensionare, aflate într-una dintre următoarele 

situaţii: sunt izolate social, nu au susţinători legali, sunt lipsite de venituri; 

f) invalizii şi bolnavii cronici; 

g) orice persoană care, temporar, nu realizează venituri. 
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Persoanele care, temporar, nu realizează venituri beneficiază de masă la cantina socială pe o 

perioadă de cel mult 90 de zile pe an. 

În anumite situaţii de risc social, pe baza cererii solicitantului si a anchetei sociale efectuate 

de personalul din cadrul biroului, directorul executiv DAS emite decizia de acordare a 

serviciului social de masă la cantină în regim de urgenţă pentru cel mult 7 zile. 

Conform art. 2 alin. (2) din Legea nr. 208/1997 privind cantinele sociale, ”Cantina socială 

prestează servicii sociale gratuite sau contra cost persoanelor aflate în situații economico-

sociale sau medicale deosebite”.  

Serviciile sociale de masă la cantina socială se prestează gratuit persoanelor care nu au 

venituri sau ale căror venituri sunt sub nivelul venitului net lunar, pentru o persoană singură, 

luat în calcul la stabilirea ajutorului social. 

Hrana pentru cele două mese (prânz și cină) se distribuie, de regulă, o dată pe zi, la sediul 

cantinei sau prin punctele de servire organizate în acest scop. De asemenea, prestatorul 

asigură transportul gratuit al hranei, o dată pe zi, pentru persoanele care, din motive 

obiective, rezultate din ancheta socială, nu se pot deplasa la sediul cantinei. 

Persoanele îndreptățite să beneficieze de serviciile cantinei de ajutor social și care realizează 

venituri ce se situează peste nivelul venitului net lunar, pentru o persoană singură, luat în 

calcul la stabilirea ajutorului social, pot beneficia de serviciile cantinei de ajutor social, cu 

plata unei contribuții de 30% din venitul pe persoană, fără a se depăşi costul meselor servite, 

calculat pe aceeaşi perioadă. Venitul net lunar al persoanei care beneficiază contracost de 

serviciul social reprezintă totalitatea veniturilor realizate în conditiile legii, cu excepția 

veniturilor/formelor de sprijin a căror norme de reglementare prevăd că nu sunt luate în 

calcul la stabilirea altor drepturi și obligații. 

În conformitate cu prevederile H.C.L.M. nr.738/27.12.2022, nivelul alocației zilnice de 

hrană/persoană a fost stabilit la suma de 16 lei, pentru cantina socială. 

 

 

 

 

 


