
 

 
 

 

 

 

NOTĂ INFORMATIVĂ 

pentru potenţialii beneficiari ai cantinei de ajutor social din Răzeni 

 

Cantina de ajutor social din Răzeni este administrată de către Asociaţia Obştească „Eco-

Răzeni” şi prestează servicii de alimentaţie publică gratuite pentru persoanele socialmente vulnerabile 

din satul Răzeni. Cantina a fost fondată cu suportul financiar al Ministerului Federal al Muncii, 

Afacerilor Sociale şi Protecţiei Consumatorilor din Austria şi Organizaţia austriacă „Volkshilfe”. 

 

Pentru a beneficia de serviciile cantinei de ajutor social din Răzeni trebuie să îndepliniţi 

următoarele condiţii: 

- locuitor al satului Răzeni, r. Ialoveni; 

- persoane fără sau cu domiciliu/casă în stare deplorabilă, fără susţinători legali, fără venituri sau 

cu venituri mici, inclusiv cu dizabilităţi; 

- copiii pînă la 18 ani (din familiile cu mulţi copii, monoparentale şi din alte familii considerate 

socialmente vulnerabile); 

 

Dacă întruniţi condiţiile de mai sus, depuneţi o cerere (conform modelului de pe verso) la 

asistentul social de la Primăria Răzeni sau la Cantina de ajutor social. Cantina se află în clădirea fostei 

grădiniţe de copii nr. 3, lîngă Azilul de refugiaţi şi bibliotecă publică sătească.  

 

La cerere se anexează: 

- copia buletinului de identitate (paşaport) sau adeverinţei de naştere, pentru cei care nu au atins 

vîrsta majoratului; 

- copia adeverinţelor de naştere ale tuturor copiilor (pentru familiile cu mulţi copii); 

- certificatului despre componenţa familiei, eliberat de primărie; 

- certificatului de divorţ (după caz); 

- adeverinţa medicală care să certifice că nu suferiţi de boli transmisibile; 

- adeverinţa de la primărie, confirmînd că solicitantul nu are în proprietate pămînt – teren 

agricol, sau, dacă îl posedă, nu obţine venit de pe el din cauza calamităţilor naturale sau din alte 

motive  întemeiate; 

- adeverinţa de salarizare, cu specificarea salariului net, ajutorului de şomaj, etc. 

 

O comisie specială va examina cererea Dvs. şi va decide asupra faptului dacă aveţi sau nu 

dreptul de a beneficia de serviciile cantinei de ajutor social şi durata beneficierii. 

 

Persoanele care vor fi incluse în listă, vor beneficia de prînzuri calde de trei ori pe săptămînă pe 

o perioadă de cel mult 30 de zile în trimestru şi nu mai mult de 120 de zile anual. 

 

Mîncarea se va prepara la cantină, iar beneficiarii vor veni conform graficului după mîncare. 

Aceasta se va elibera în containere şi va fi servită la domiciliul beneficiarului. În cazul în care 

beneficiarul nu se poate deplasa, vom transporta gratuit mîncarea la domiciliul acestuia. Beneficiarul 

va fi obligat să restitui containerele pentru mîncare la cantină. 

 

La eliberarea mîncării, beneficiarul va fi obligat să semneze de fiecare dată într-o listă specială. 

 

Deservirea beneficiarilor va începe la data aprobării cererii. 

 

Pentru întrebări suplimentare, nu ezitaţi să ne contactaţi la numerele de telefon: 

0 268 95146, 0 268 73325, 0 796 41243. 


