
CANTINA DE AJUTOR SOCIAL 
 
 

Cantina de Ajutor Social, este constituită ca unitate publică de asistenţă socială cu 
personalitate juridică şi funcţionează în subordinea Consiliului Local al Municipiului Timişoara, 
activitatea sa fiind coordonată de Viceprimarului Municipiului Timişoara, domnul Adrian Orza.. 

 
 
1. COMPONENŢA SERVICIULUI 
 
Şef Serviciu: Eugenia Iovanov  
- 11 angajaţi 

 
 

2. OBIECTUL DE ACTIVITATE AL SERVICIULUI 
 
Cantina de Ajutor Social prestează servicii sociale gratuite sau contra-cost persoanelor 

aflate în situaţii economico-sociale deosebite prin pregătirea şi servirea a două mese zilnice în 
limita alocaţiei de 48.129 lei / zi / persoană, hrana distribuindu-se de regulă o data pe zi. 
 
 

3. SINTEZA ACTIVITĂŢII PE ANUL 2004 
 
În anul 2004 angajaţii Cantinei de Ajutor Social au pregătit hrana necesară pentru o 

medie de aproximativ 565 abonaţi/lună. 
Cantina de Ajutor Social a fost alimentată de la bugetul local cu fonduri necesare pentru 

cheltuieli cu hrana în sumă de 7.873.970 mii lei. 
În 2004 Cantina de Ajutor Social a încasat de la persoanele cu venituri o contribuţie 

parţială în suma de 331.636 mii lei, contribuţie care s-a virat integral în contul bugetului local. 
Persoanele care au plătit sunt în număr de 60. 

Pe parcursul anului 2004 printr-un parteneriat cu Societatea de Caritate Beula s-au primit 
şi distribuit ajutoare constând în haine şi încălţăminte. 
 Cu ocazia sărbătorilor de Paşte şi Crăciun, Cantina de Ajutor Social a distribuit 
beneficiarilor pachete cu dulciuri, cozonac, fructe şi suc. Valoarea unui pachet a fost în sumă de 
380.000 lei. 

În luna decembrie 2004, Cantina de Ajutor Social a oferit abonaţilor cadouri de Crăciun 
conţinând cozonaci, fructe şi dulciuri. Valoarea unui cadou a fost în sumă de 350 mii 
lei/persoană. 

De asemenea, tot în anul 2004 s-a primit o însemnată cantitate de cartofi, respectiv 4000 
kg cartofi, donaţie de la Mitropolia Timişoarei. 

 
 
4. OBIECTIVE PENTRU ANUL 2005 
 
Obiectivul principal ar fi mutarea Cantinei de Ajutor Social în noul sediu din str. 

Telegrafului nr.8, iar prin aceasta sperăm să îmbunătăţim deservirea abonaţilor. 
Un alt obiectiv ar fi deschiderea unui al doilea punct de deservire care să vină în ajutorul 

abonaţilor care locuiesc în zonele Freidorf, Iosefin şi Fratelia. Acest spaţiu va fi doar pentru 
deservirea hranei nu şi pentru prepararea acesteia. 


