
  

“Serviciul mobil de acordare a hranei – 

Masa pe roți Deva” 

DESPRE NOI ŞI MISIUNEA NOASTRĂ 

„Serviciul mobil de acordare a hranei – Masa pe roți Deva” este un 

serviciu social în cadrul Direcției de Asistenta Socială Deva. Misiunea 

noastră este de a furniza servicii sociale, prin acordarea de masă caldă şi 

rece, gratuită sau cu plata unei contribuții, persoanelor aflate în situații de 

dificultate sau în risc de excluziune socială.. 

PREZENTARE GENERALĂ 

        

„Serviciul mobil de acordare a hranei – Masa pe roți Deva” este 

situat în Deva, Str. Ion Creangă, nr.60, spațiile nr.19 și nr.20, în incinta 

Pieței Agroalimentare Deva, județul Hunedoara. Instituția urmărește 

realizarea scopului prin acordarea de servicii sociale pe baza unei cereri şi 

în urma anchetei sociale. 

 

„SERVICIUL MOBIL DE ACORDARE A HRANEI – MASA PE ROȚI 

DEVA” FUNCŢIONEAZĂ DUPĂ URMĂTOARELE PRINCIPII DE 

BAZĂ: 

 

 Respectarea şi promovarea cu prioritate a interesului persoanei 

beneficiare; 

 Respectarea egalității de șanse şi tratament, a participării egale, 

autonomiei şi demnității personale; 

 Asigurarea protecției împotriva abuzului şi exploatării persoanei 

beneficiare; 

 Asigurarea confidențialității şi a eticii profesionale. 
                   

                         

                                    

    

 

 

PENTRU A BENEFICIA DE SERVICII ÎN CADRUL „SERVICIUL 

MOBIL DE ACORDARE A HRANEI – MASA PE ROȚI DEVA” AVEŢI 

NEVOIE DE URMĂTOARELE ACTE: 

 Cerere - tip; 

 Anchetă socială cu privire la situația socio-economică a 

beneficiarului/familiei; 

 Adeverință de venituri pe luna anterioară depunerii dosarului; 

 Acte de stare civilă; 

 Adeverință ITM; 

 Hotărâre de plasament;  

 Certificat-hotărâre de încadrare într-un grad de 

invaliditate/handicap; 

 Dispoziția Directorului Executiv al Direcției de Asistenţă Socială 

Deva. 

 

DREPTURILE BENEFICIARILOR: 

 Să li se respecte drepturile şi libertățile fundamentale; 

 Să li se asigure continuitatea serviciilor sociale furnizate; 

 Să li se garanteze demnitatea, intimitatea şi respectarea vieții intime; 

 

 

OBLIGAŢIILE BENEFICIARILOR: 

 Să furnizeze informații corecte cu privire la identitate, situație 

familială, socială şi medicală; 

 Să comunice orice modificare intervenită în legătură cu situația lor 

personală. 

 

 

DATE DE CONTACT: 

Adresă: Deva, Str. Ion Creangă, nr.60, spațiile nr.19 și nr.20, în incinta 

Pieței Agroalimentare Deva, județul Hunedoara 

Tel: 0755 / 878 521 

Tel/Fax: 0254 / 218 030 

      
                                                                

                                                                     

                                                                     


