
Asociația Filantropică Creștină 
Sfinții Voievozi Mihail și Gavril 
 

Adresa: 
Str.Mihai Eminescu, Nr.1 
Localitatea: Vatra Dornei 

Email: 
asociatiamihailsigavril@gmail.com 

Persoane de contact: 
Negrea Iulia – președinte asociație: 

0736625227 
Zetu Camelia - administrator cantina: 

0746624778 
 

Drepturile și obligațiile 
beneficiarilor 

Persoanele beneficiare de servicii sociale furnizate 
în  au următoarele drepturi : 
- să li se respecte drepturile şi libertăţile 
fundamentale , fără discriminare pe bază de rasă, 
sex, religie, opinie sau orice altă circumstanţă 
personală ori socială ; 
- să participe la procesul de luare a deciziilor în 
furnizarea serviciilor sociale , respectiv la luarea 
deciziilor privind intervenţia socială care li se 
aplică ; 
- să li se asigure păstrarea confidenţialităţii asupra 
informaţiilor furnizate şi primite ; 
- să li se asigure continuitatea serviciilor sociale 
furnizate atâta timp cît se menţin condiţiile care au 
generat situaţia de dificultate ; 
- să fie protejaţi de lege atât ei, cât şi bunurile lor , 
atunci când nu au capacitate de exerciţiu ; 
- să li se garanteze demnitatea , intimitatea şi 
respectarea vieţii intime ; 
- să participe la evaluarea serviciilor sociale 
primite ; 
- să li se respecte toate drepturile speciale în 
situaţia în care sunt minorii ; 
 
Obligațiile beneficiarilor de servicii sociale : 
- să furnizeze informaţii corecte cu privire la 
identitate, situaţie familială, socială, medicală şi 
economică ; 
- să participe în raport cu vârsta la procesul de 
furnizare a serviciilor sociale ; 
- să comunice orice modificare intervenită în 
legătură cu situaţia lor personală ; 
- să respecte prevederile regulamentului de ordine 
interioară; 

 
 
 

MISIUNEA  
 

Furnizare de servicii sociale gratuite, 

persoanelor aflate în situaţii economico-sociale 

deosebite, respectiv copii, tineri, servicii care 

constau în pregatirea şi servirea mesei de prânz, 

de luni până duminică. 
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Activitățile de bază ale serviciului sunt : 
• Prepararea de hrană caldă, o dată pe zi, 

persoanelor fără venituri sau cu venituri 
reduse, din municipiul Vatra Dornei  

 
 

Prevenirea apariției 
fenomenelor de sărăcie 
extremă, excludere și 
marginalizare din structurile 
sociale  

Promovarea dezvoltării 
umane și a dreptății sociale. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Main Inside Heading 

SCOPURILE 
SERVICIULUI SOCIAL  

Beneficiarii sunt persoanele și familiile 
fără venituri sau cu venituri reduse și care 
nu-și pot asigura hrana zilnică din resurse 
proprii. 
 
Actele necesare admiterii în serviciul  social 
sunt următoarele: 
 

cerere tip 

-acte de identitate (cărţi de identitate, certifi-

cate de naştere, pentru toţi membrii fam-

iliei) 

-acte de stare civilă (certificate căsătorie, 

sentinţă divorţ, certificate deces) 

-documente privind veniturile (adev. de salari-

at, cupon de pensie, cupon de alocaţie, 

cupon ajutor social, cupon alocaţie de 

susţinere, cupon pensie de handicap, 

etc.) 

-adeverinţe de elev pentru copiii de vârstă 

şcolară 

-acte medicale (în cazul persoanelor cu  grad 

de invaliditate)  

Servicii oferite  CINE SUNT 
BENEFICIARII?  


