


Anexa nr.1/2012

REGULAMENTUL
DE ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE

AL COMPARTIMENTULUI DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ – comuna 
BARBULESTI

Capitolul I. Dispoziţii generale
Art. 1: Compartimentul de Asistenţă Socială este serviciu public de interes local, fără  personalitate 

juridică,  aflat  în  subordinea  Consiliului  Local  Barbulesti  şi  sub  conducerea  operativă  a  Primarului  

Comunei  Barbulesti

Art. 2: Compatimentul de Asistenţă Socială are sediul în comuna  Barbulesti , judeţul Ialomiţa, Soseaua 

Principala, nr.1.

Art.3. Compartimentului are ca activitare principal acordarea de prestatii si servicii sociale cu caracter 

primar şi specializate menite să asigure prevenirea, limitarea sau înlăturarea efectelor temporare sau 

permanente  ale  situaţiilor  de  risc  din  domeniul  protecţiei  copilului,  familiei,  persoanelor  singure, 

persoanelor vârstnice, persoanelor cu handicap, precum şi a oricăror persoane aflate în nevoie ce pot  

genera marginalizarea sau excluderea socială. Ca servicii social cu caracter primar ce sunt furnizate 

conform O.G.68/2003, Primăria  Barbulesti furnizează următoarele servicii:

a) activităţi de identificare a nevoii sociale individuale, familiale şi de grup; 

b) activităţi de informare cu privire la drepturi şi obligaţii specifice; 

c) măsuri şi acţiuni de sprijin în vederea menţinerii în comunitate a persoanelor în dificultate; 

d) orice alte măsuri şi acţiuni care au drept scop prevenirea sau limitarea unor situaţii de dificultate ori  

vulnerabilitate, care pot duce la marginalizare sau excluziune socială. 

Capitolul II Structura organizatorică şi organizare:
Art.4.  Consiliul  local  împreună  cu  Primarul,  conduc  şi  controlează  activitatea  Compatimentului 

Asistenţă Socială .



 Art.5. Compartimentul de Asistenţă Socială, din cadrul Primăriei Barbulesti aplică la nivel local măsuri  

de  asistenţă  socială  în  domeniul  protecţiei  copilului,  familiei,  persoanelor  singure,  persoanelor 

vârstnice, persoanelor cu handicap, precum şi a oricăror persoane aflate în nevoie.

 Art.6.  Secretarul  de comună asigură conducerea, îndrumarea şi  controlul  angajaţilor  din structura  

Compartimentului  de Asistenţă Socială.          

 Art.7.  Organigrama, statul de funcţii  şi  numărul de personal se aprobă de către Consiliul Local al 

comunei Barbulesti, prin hotărâre, la propunerea primarului

Capitolul III Atribuţiile Compartimentului de Asistenţă Socială

Art. 8. Atribuţiile personalului angajat, în domeniul furnizării de servicii sociale:

1 .evaluează situaţia socioeconomică a persoanei, identifică nevoile şi resursele acesteia;

2 .identifică persoanele expuse riscului social şi ţine evidenţa acestora;

3 .întocmeşte  şi  emite  răspunsuri  în  termenul  legal  de  30  de  zile  la  cererile,  sesizările  şi  

reclamaţiile intrate.

4 .determină  nevoile  sociale  ale  solicitanţilor  prin  efectuarea  de  anchete  sociale  la  domiciliul 

acestora;

5 .elaborează  planurile  individualizate  privind  măsurile  de  asistenţă  pentru  prevenirea  sau 

combaterea situaţiilor de risc social, inclusiv intervenţii focalizate pentru consumatorii de droguri, de 

alcool, precum şi pentru persoanele cu probleme psihosociale;

6 .propune măsuri de prevenire şi înlăturare a fenomenului de abandon şcolar;

7 .monitorizează  şi  oferă  asistenţă  şi  sprijin  femeilor  minore  însărcinate,  predispuse  să-şi 

abandoneze copilul;

8 .sprijină integrarea sau reintegrarea copilului în familie;

9 .oferă servicii de asistenţă a copilului pentru exercitarea dreptului său la exprimarea liberă a 

opiniei;

10 .exercită  atribuţii  specifice,  prevăzute  în  actele  normative  în  domeniul  asistenţei  sociale  şi 

protecţiei minorilor; 



11 .identifică  minorii  care nu-şi  cunosc sau cărora  nu le-a fost  stabilită  identitatea,  cu  ajutorul 

organelor de poliţie, a serviciilor de stare civilă şi a oricăror instituţii care pot furniza date cu privire la 

identitatea minorului; 

12 .efectuează anchete sociale, prin care se stabilesc nevoile persoanelor vârstnice şi serviciile 

comunitare care trebuiesc prestate acestora;

13 .în  urma  anchetelor  sociale,  informează  Primarul,  despre  măsurile  de  asistenţă  socială, 

justificate  de  situaţiile  constate  şi  propune  aprobarea,  respingerea,  suspendarea  sau  încetarea 

dreptului la serviciile de asistenţă socială;

14 . asigură persoanelor vârstnice serviciile sociale, socio-medicale şi medicale prin instituţiile de 

asistenţă socială

15 .întocmeşte  dosarul  de  angajare  al  asistenţilor  personali  urmărind  îndeplinirea  condiţiilor 

solicitate  potrivit  actelor  normative  şi  le  înaintează  Secretarului  de  comuna  în  vederea  întocmirii 

contractelor individuale de muncă;

16 .verifică dacă asistentul personal supraveghează şi asigură asistenţă şi îngrijire asistatului;

17 .întocmeşte raportul de anchetă socială şi propune persoana care urmează să fie angajată ca 

asistent personal, la propunerea asistatului;

18 .controlează periodic activitatea asistenţilor personali şi prezintă semestrial situaţia numărului 

de personal angajat ca asistenţi personali şi încetării activităţii acestora;

19 .întocmeşte şi ţine evidenţa dosarelor de indemnizaţii ale persoanelor cu handicap grav care 

optează pentru plata indemnizaţiei de însoţitor;

Art. 9. Atribuţiile personalului angajat, în domeniul prestaţiilor sociale:

1 .primeşte şi  instrumentează dosarele persoanelor ce beneficiază de venitul minim garantat 

în termenul stabilit de lege;

2 .propune  anual  stabilirea  limitelor  minime  ale  veniturilor  ce  s-ar  putea  obţine  de  către 

familiile ce au în proprietate terenuri, clădiri, spaţii locative sau alte bunuri mobile şi imobile necesare 

determinării venitului net lunar al beneficiarilor de ajutor social.

3 .Propune  emiterea  dispoziţiilor  de  modificare,  suspendare  sau  încetarea  venitului  minim 

garantat, înaintate la conducere spre aprobare şi aducere la cunoştinţa solicitanţilor şi le verifică prin 

anchete sociale la domiciliul celor sesizaţi;



4 .întocmeşte fişa de calcul a ajutorului social;

5 .comunică  în  scris  dispoziţia  Primarului  privind  acordarea,  modificarea,  suspendarea, 

încetarea plăţii ajutorului social sau dispoziţia Primarului privind respingerea dreptului la ajutor social  

după caz;

6 .primeşte  actele pentru întocmirea dosarelor de alocaţii de stat;

7 .primeşte actele pentru întocmirea dosarelor de alocaţie privind susţinerea familiei;

8 .efectuarea de anchete sociale la domiciliul beneficiarilor de prestaţii sociale;

9 .întocmirea corespondenţei către alte judeţe, prin care se solicită dacă primesc alocaţiile 

pentru cei ce au domiciliul în alte judeţe.

10 .efectuează anchetele sociale pentru minorii care nu pot frecventa şcoala din cauza sărăciei şi  

ia măsuri, împreună cu celelalte instituţii (Inspectoratul Şcolar Ialomiţa, Direcţia Generală de Asistenţă 

Socială şi Protecţia Ialomiţa) – sprijină integrarea / reintegrarea şcolară;

11 .acordă îndrumare şi  întocmeşte dosarele de acordare a alocaţiilor  de stat  pentru copii,  

alocaţii privind susţinerea familiei;

12 .primirea si instrumenetaza dosarele de indemnizatii pentru cresterea copilului pana la 2 ani

13 . întocmeşte anchete sociale pentru minorii aflaţi în instituţii de ocrotire, proveniţi din localitate.

14 .întocmeşte şi transmite lunar AJPIS   raportul situatiile statistice si nominale privind aplicarea 

prevederilor Legii privind venitul minim garantat

Art.10. Atribuţiile personalului angajat, în domeniul gestionării şi arhivării dosarelor beneficiarilor:

1 .furnizează,  la  cerere,  de  informaţii  privind  acordarea  serviciilor,  măsurilor  şi  prestaţiilor  de 

asistenţă socială  copiilor,  persoanelor  singure,  persoanelor  vârstnice,  persoanelor  cu dizabilităţi  şi 

oricăror persoane aflate în nevoie precum şi familiilor acestora, în vederea exercitării tuturor drepturilor  

prevăzute de actele normative în vigoare;

2 .înregistrează actele, documentele (sesizări, cereri, dispoziţii, corespondenţă etc.) care intră şi 

ies din birou, în registrul de intrări-ieşiri a documentelor;

3 .arhivează toate documentele conform legislaţiei în vigoare.

4 .întocmeşte şi transmite răspunsurilor la diverse adrese primite de la D.G.A.S.P.C. Ialomiţa, sau 

alte instituţii;

5 .asigurară legăturii cu alte instituţii responsabile pentru a facilita accesul persoanelor la aceste 

drepturi;



Capitolul IV Principii etice

Art.11. Principiile care stau la baza furnizării serviciilor sociale sunt:

A .solidaritatea socială; 

B .unicitatea persoanei; 

C .libertatea de a alege serviciul social in functie de nevoia sociala; 

D .egalitatea de sanse si nediscriminarea in accesul la serviciile sociale si in furnizarea serviciilor 

sociale; 

E .participarea beneficiarilor la intregul proces de furnizare a serviciilor sociale; 

F .transparenta si responsabilitate publică în acordarea serviciilor sociale; 

G .proximitate in furnizarea serviciilor sociale; 

H .competitivitate şi confidentialitate in furnizarea serviciilor sociale; 

Capitolul V  Proceduri 

Art.12. Procedura de inregistrare si solutionare a cazului:

A .Cererea privind acordarea de servicii sociale se depune la secretariatul institutiei.

B .Se iniţiază procedura de evaluare initiala, iar in urma celor sesizate se propune acordarea sau 

neacordarea de servicii sociale.

C .După  aprobarea  conducerii  privind  acordarea  de  servicii  sociale,  se  intocmeste  planul  de 

servicii/planul de interventie, aprobat prin dispozitia primarului.

D .Se furnizează serviciile sociale in conformitate cu cele prevazute in plan.

E .Cazul este monitorizat continuu, cu privire la satisfacerea obiectivelor din plan si se recurge la  

modificarea acestora, dupa caz, pana la sistarea acordarii servicilor sociale..

Art.13. Procedura şi modul de sesizare şi soluţionare a reclamaţiilor:



A  Sesizarea, în scris sau verbală, a oricăror aspecte negative legate de serviciile sociale acordate în 

cadrul institutiei, se face conform unei proceduri anterior stabilite.

B  Sesizarea se face pe următoarele căi:

a) verbal 

b) în scris la sediul Primăriei.

C  Sesizarea se soluţionează pe căile prevăzute de legile specifice în vigoare.

D Termenul de soluţionare este de 30 de zile calendaristice de la data înregistrării sesizării, timp în 

care reclamantului i se va comunica răspunsul scris în legătură cu problema sesizată. 

Capitolul VI.  Dispoziţii finale
Art.  14.  Compatimentul  de  Asistenţă  Socială  asigură  respectarea  dreptului  la  imagine,  intimitate,  

precum şi confidenţialitatea datelor cu privire la persoanele asistate;

Art. 15. Personalul Compatimentului de Asistenţă Socială are obligaţia să cunoască, să respecte şi să 

aplice prevederile prezentului  Regulament.  În acest scop, în  termen de 30 de zile de la aprobare, 

prezentul Regulament va fi adus la cunoştinţă sub semnătura personalului din subordine;

Art. 16. În termen de 30 de zile de la probarea prezentului Regulament, conducerea instituţiei va lua 

măsuri pentru actualizarea fişei postului pentru fiecare angajat, corespunzător atribuţiilor ce-i revin.

Art. 17. În soluţionarea unor cazuri din activitatea de asistenţă socială, precum şi pentru elaborarea şi  

implementarea  în  comun  a  unor  programe  şi  proiecte  de  interes  în  domeniu,  Compatimentul  de 

Asistenţă Socială colaborează şi cooperează cu Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia 

Copilului,Inspectoratul Şcolar Judeţean, Poliţia Locală şi Judeţeană, Agenţia Judeţeana de Prestaţii si  

Inspectie Sociala, precum şi cu alte instituţii  publice şi  organizaţii  neguvernamentale cu activităţi  în 

domeniu.

Art.  18.  Prezentul Regulament se completează cu orice alte prevederi din acte normative aprobate 

ulterior adoptării şi este adoptat prin Hotărârea Consiliului Local Barbulesti nr..............................

 Presedinte de sedinta 

                                                                                                     Secretar



Anexa nr.2/2012

CODUL  ETIC

al functionarilor care ofera servicii sociale, din cadrul Compartimentului de Asistenta Sociala

           Personalul  Compartimentului de Asistenta Sociala respecta             

           codul de etica aprobat in sedinta Consiliului Local.

 CODUL DE ETICA  REPREZINTA:

            -  O gama de indatoriri si norme morale pe care furnizorii de servicii sociale trebuie sa le aplice si sa le  

respecte, in exercitarea profesiei si are in vedere obligatiile personalului de a actiona exclusiv pe respectului  

fata de oameni, a obiectivitatii,  identificarea corecta a nevoilor beneficiarilor, pastrarea secretului profesional, 

perfectionarea continua si gandirea proactiva.

           -Standardele de comportament etic pentru functionarii Compartimentului de Asistenta Sociala aflati într-o 

relatie profesionala cu clientii, colegii si cu comunitatea. Furnizorii de servicii sociale trebuie  sa dea dovada de 

seriozitate, sa fie consecventi si responsabili, iar actiunile lor trebuie sa fie în legatura atât cu spiritul, cât si cu 

prevederile  acestui cod.

 

CODUL DE ETICA  REGLEMENEAZA:

-relaţiile  profesionale  ale  personalului  din  cadrul  Compartimentului  de  Asistenta  Sociala  si  se  refera  la 

standardele de conduita ale acestuia în relatiile cu clientii, colegii şi alte categorii de profesionisti. 

-personalul trebuie sa coopereze pentru implementarea lui si sa respecte regulile disciplinare care deriva din 

aplicarea lui. De asemenea, personalul trebuie sa ia masuri adecvate pentru a descuraja, pentru a preveni, a da 

în vileag şi a corecta conduitele nonetice ale colegilor. 

CODUL DE ETICA PREVEDE NORME DE COMPORTAMENT SI CONDUITĂ

Furnizorul  de servicii  sociale  promoveaza,  faciliteaza,  sprijina  si  protejeaza comunitatea si  persoanele care 

solicita acordarea de servicii sociale, asa incat:

-Promoveaza sanatatea sociala, bunastarea individului, grupului si  comunitatii;

-Faciliteaza sociala în perioadele de tranztie;

-Sprijina si protejeaza membrii comunitatii, lucrând în parteneriat cu clientii, cu comunitatile si cu alte profesii;



CONFORM CODULUI DE ETICA, ACORDAREA  DE SERVICII SOCIALE IMPUNE RESPECTAREA UNOR 

NORME DE COMPORTAMENT SI CONDUITA ÎN SCOPUL:

I de a ghida persoana implicată în acordarea serviciilor,  în momentul  în care acesta se confruntă cu 

dileme practice care implică o problematică etică; 

J de a asigura clienţii/beneficiarii de servicii sociale împotriva incompetenţei si a neprofesioniştilor; 

K  de  a  reglementa  comportamentul  persoanelor  implicate  în  acordarea  serviciilor  sociale  precum  şi 

relatiile acestora cu beneficiarii, cu colegii, cu reprezentanţii altor institutii; 

L  de a  asigura  consultanta  personalului  implicat  în  acordarea  serviciilor  sociale  în  vederea evaluarii 

activitatii  acestora.  

PRINCIPIILE ŞI VALORILE CARE STAU LA BAZA FURNIZARII SERVICIILOR SOCIALE

       Vocatia profesionala a persoanelor  care ofera serviciilor  sociale este de a contribui  la bunastarea şi 

realizarea  de  sine  a  functiei  umane,  sa  asiste  persoanele  care  traverseaza momente  dificile  ale  vieţii,  să 

mobilizeze resursele comunitatii pentru sprijinul celor aflati în dificultate, sa participe la initierea, dezvoltarea şi 

aplicarea masurilor de politica sociala în domeniu. 

PRINCIPIILE  CARE  STAU  LA  BAZA  FURNIZARII               

SERVICIILOR  SOCIALE SUNT:

20  principiul universalitatii – fiecare persoana are dreptul la asistenta sociala, în conditiile prevazute de 

lege.

21  principiul unicitatii – fiecare fiinta umana este o valoare unica, ceea ce implica respect necondiţionat; 

22 principiul  solidaritatii  sociale – comunitatea participa la sprijinirea persoanelor  care nu-si  pot asigura 

nevoile sociale pentru mentinerea coeziunii sociale; 

23 respectarea  demnitatii  umane  –  fiecarei  persoane  îi  este  garantata  dezvoltarea  libera  şi  deplina  a 

personalitatii;

24 principiul parteneriatului – autoritatile administratiei publice centrale şi locale, institutii de drept public şi 

privat, structurile asociative, precum şi institutiile de cult recunoscute de lege coopereaza în vederea acordarii 

serviciilor sociale; 

25 participarea beneficiarilor, potrivit caruia beneficiarii masurilor şi acaiunilor de asistenta sociala contribuie 

activ la procesul de decizie şi de acordare a acestora; 

26 transparenta – potrivit careia se asigura gradul de responsabilitate a administratiei publice centrale şi 

locale fata de cetatean, precum şi stimularea participarii active a beneficiarilor la procesul de luare a deciziilor; 



27 nediscriminarea, potrivit careia accesul la serviciilor de asistenta sociala se realizeaza fara restrictie sau 

preferinta de rasa, natonalitate, origine etnica, limba, religie, categorie sociala, opinie, sex sau orientare sociala, 

vârsta,  apartenenta  politica,  dezabilitate,  boală  cronica  necontagioasa,  infectare  HIV  sau  apartenenta  la  o 

categorie defavorizata precum şi  orice alt  criteriu care are ca scop ori  ca efect  restrângerea folosintei  sau 

exercitarii în conditii de egalitate, a drepturilor omului si a libertatilor fundamentale;

28  principiul confidentialitati – trebuie să se bazeze pe principiile respectului intimitatii, confidentialitatii şi 

utilizarii responsabile a informatiilor obţinute. 

Principiile au la baza valorile fundamentale ale asistentei sociale  : furnizarea de servicii sociale în beneficiul   
clientilor, justitia sociala, respectarea demnitatii si unicitatii individului, a confidentialitatii si integritatii persoanei, 

autodeterminarii şi competentei profesionale. 

FURNIZAREA  DE  SERVICII  SOCIALE  ÎN  BENEFICIUL  CLIENTILOR  

Principiul etic:  scopul principal al activitatii profesionale de asistenta sociala este de a asista persoanele aflate 

în dificultate, personalul angajat implicându-se în identificarea, întelegerea, evaluarea corecta si solutionarea 

problemelor  sociale.  

Personalul  angajat  actioneaza  cu  prioritate  în  interesul  clientului.  În  situatia  în  care  clientul  reprezinta  o 

amenintare pentru comunitate/membrii comunitatii, personalul din cadrul serviciului social are responsabilitatea 

de a îndruma clientul şi de a media în scopul armonizarii intereselor partilor implicate. 

JUSTITIA SOCIALA 

 Principiul etic: personalul care ofera servicii sociale promoveaza principiile justiţiei sociale. 

Personalul se asigura de egalitatea sanselor privind accesul clientilor la informatii, servicii, resurse si 

participarea acestora la procesul de luarea deciziilor. 

DEMNITATEA SI UNICITATEA PERSOANEI 

Principiul etic: personalul care ofera servicii sociale respecta şi promoveaza demnitatea individului, unicitatea 

şi  valoarea  fiecărei  persoane.  

Personalul angajat nu  practica, nu tolereaza, nu faciliteaza sau nu trebuie sa colaboreze la nici o forma de 

discriminare bazata pe rasa, etnie, sex şi orientare sexuala,  vârsta, convingeri politice sau religioase, statut 

marital, deficienta fizica sau psihica, situatie materiala şi/sau orice alta preferinta caracteristica, conditia sau 

statut. 



AUTODETERMINAREA  

Principiul etic: personalul angajat respecta şi promoveaza dreptul clientilor la autodeterminare.

Personalul asista beneficiarii în eforturilelor de a-si identifica şi clarifica scopurile, în vederea alegerii celei mai 

bune optiuni şi poate limita drepturile clientilor atunci când acţiunile prezente şi/sau viitoare prezinta risc pentru 

ei însisi si/sau pentru ceilalti. 

RELATIILE INTERUMANE 

Principiul etic: personalul angajat recunoaste importanta fundamentala a relatiilor interumane şi le promoveaza 

în practica profesionala; 

Personalul  încurajeaza si  îmbunatateste relatiile  dintre persoane cu scopul  de a promova,  reface,  mentine 

si/sau îmbunatati calitatea vietii persoanelor, familiilor, grupurilor, organizatiilor si comunitătilor. 

INTEGRITATEA  

Principiul etic: personalul angajat actioneaza cu onestitatea si responsabilitate în concordanta cu misiunea 

profesiei si a standardelor profesionale. 

 Personalul respecta misiunea profesiei, standardele profesionale si beneficiarii.

RESPONSABILITATILE ETICE ALE PERSONALULUI CARE ACORDA SERVICII SOCIALE 

Fata de clienti: 
- sa promoveze binele clientilor; 

- respecta  si  promoveaza  drepturile  clientilor  si  îi  asista  pe  acestia  în  eforturile  lor  de  a-si  clarifica 

scopurile; 

- asigura  servicii  clientilor  numai în  contextul  unei  relatii  profesionale  bazate pe consimtamântul  valid 

reciproc;

- foloseste un limbaj verbal şi nonverbal clar în relatia cu clientul pentru informarea acestuia despre scopul 

serviciilor, despre riscurile legate de aceste servicii.

- trebuie să respecte dreptul clientilor la intimitate. Nu trebuie să solicite informatii de natura personala de 

la clienti, decât daca sunt necesare în acordarea serviciilor sau în efectuarea unei evaluari;

- personalul  compartimentului  are   responsabilitatea  de a stabili  granitele  clare,  potrivite  in  raport  cu 

beneficiarul.

- personalul compartimentului nu trebuie să folosească un limbaj neadecvat în comunicarea scrisa sau 

verbal cu si despre clienti. Ei trebuie să utilizeze un limbaj potrivit si respectuos cu si despre clienti. 



- personalul compartimentului actioneaza în numele unor clienti care nu au capacitatea de a lua decizii, ei 

trebuie sa se asigure ca apara interesele si drepturile acestor clienti.

- personalul  compartimentului    încheie  acordarea  de  servicii  clientilor  si  sa  sfârseasca  relatiile 

profesionale cu acestia când asemenea servicii şi relatii nu mai sunt cerute sau când nu servesc intereselor 

clientilor;

 

Fata de colegi:
- personalul compartimentului isi trateze colegii cu respect;

- personalul compartimentului de asistenta sociala coopereaza cu colegii din domeniul social si cu colegii 

din alte domenii când aceasta cooperare serveste la binele clientilor.

- personalul CAS BARBULESTI respecta informatiile confidentiale împartasite de colegi în cursul relatiei 

profesionale si în tranzactii. 

- angajatii CAS BARBULESTI nu trebuie sa profite de o disputa între un coleg si angajatorul sau pentru a 

obtine o pozitie mai buna; 

- angajatii CAS BARBULESTI nu  exploateaza clientii în disputele cu colegii sau sa-i implice în discutii  

nepotrivite de conflicte între angajatul CAS si colegii lor. 

- personalul CAS BARBULESTI solicita sfatul si se consultacu colegii oricând este în interesul clientilor; 

- angajatii CAS BARBULESTI sunt  informati în legatura cu aria de expertiza si competentele colegilor. 

- angajatii CAS BARBULESTI pun pe primul loc obligatiile  serviciilor socialel; 

Fata  de profesia sa:
-  angajatii CAS BARBULESTI trebuie sa sustina si sa avanseze valorile, etica, cunostintele si misiunea 

profesiei;

- trebuie sa protejeze demnitatea şi integritatea profesiei si să fie responsabil şi riguros în discutii si critica 

profesiei;

- trebuie sa actioneze pe caile potrivite împotriva conduitei lipsite de etica, a oricarui alt membru al 

profesiei;

 

Fata de institutie:

- trebuie  sa lucreze pentru a îmbunatatii  politicile  si  procedurile  CAS BARBULESTI  si  efectivitatea si 

eficienta serviciilor sale; 

- personalul CAS BARBULESTI trebuie sa foloseasca resursele insitutiei numai pentru scopurile pentru 

care au fost programate. 



Fata de societate:
-  angajatii CAS BARBULESTI au datoria de a sprijini persoanele asistate sa se integreze în viata sociala 

si cultural;

- trebuie sa contribuie cu experienta sa profesionala la dezvoltarea programelor si politicilor sociale. 

DISPOZITII FINALE 

      Nerespectarea prevederilor prezentului cod de etica atrage raspunderea persoanei vinovate. Stabilirea 

vinovatiei se face cu respectarea procedurilor legale în vigoare.

      Reclamatiile si sesizarile referitoare la acordarea serviciilor sociale se înregistreaza si solutioneaza cu 

respectarea  procedurii  stabilita  la  nivelul  institutiei  în  conformitate  cu  normele  legale  în  vigoare.  

       Prezentul cod va fi îmbunatatit periodic data fiind complexitatea în domeniul asistentei sociale.

       Codul etic a fost  adus la cunostinta  cetatenilor  prin afisare la avizierul  institutiei 

PRESEDINTE DE SEDINTA                                                       

                                                                                     AVIZAT 

                                                               SECRETAR AL COM. BARBULESTI



Anexa nr. 3 la H.C.L.
Nr.10din 2012

CARTA DREPTURILOR BENEFICIARILOR
DE SERVICII SOCIALE

DREPTURI GENERALE:

Art.1 Are dreptul la servicii sociale oferite de către Compartimentul de Asistenţă Socială, 

orice persoană, fără deosebire de rasă, de naţionalitate, de origine etnică, de limbă, de 

religie, de sex, de origine socială.

Art.2 Serviciile sociale se pot acorda la cerere sau în urma sesizărilor venite din partea 

cetăţenilor, altor instituţii sau reprezentanţi ai societăţii civile.

Art.3  Prezenta cartă se va completa periodic în funcţie de dezvoltarea şi diversificarea 

serviciilor sociale precum şi a reglementărilor legale ce vor fi în vigoare.

Art.4  Beneficiarilor  de  servicii  sociale  li  se  respectă  dreptul  la  autodeterminare,  prin 

implicarea lor directă în luarea deciziilor privind intervenţia socială care îi  vizează, cu 

afirmarea dreptului beneficiarului la libertatea de a alege varianta de intervenţie optimă.

Art.5 Beneficiarilor de servicii sociale li se va garanta demnitatea de-a lungul procesului 

de furnizare a serviciilor sociale prin recunoaşterea valorii  fiecăruia ca fiinţă raţională, 

posesoare  a  unor  drepturi  şi  libertăţi  inalienabile,  indestructibile  şi  imprescriptibile, 

capabilă  să-şi  controleze  propria  viaţă,  respectânduse  convingerile  sale  religioase, 

culturale, sociale.

Art.6 Beneficiarilor  serviciilor  sociale  li  se  vor  respecta  drepturile  şi  libertăţile 

fundamentale,  fără  discriminare  pe  bază  de  etnie,  sex,  religie,  opinie  sau  orice  altă 

circumstanţă personală ori socială.

 Art.7  Beneficiarilor  de  servicii  sociale  li  se  respectă  dreptul  la  confidenţialitate  şi 

intimitate, informaţiile privind identitatea şi  aspectele de intimitate ale problemei sale 

neputând fi divulgate sau făcute publice decât cu permisiunea acestuia, asigurându-se 

astfel dreptul la bunul său renume.



Art.8  Beneficiarilor  de  servicii  sociale  li  se  asigură  continuitatea  serviciilor  sociale 

furnizate atâta timp cât se menţin condiţiile care au generat starea de nevoie precum şi 

în funcţie de resursele umane şi materiale ale compartimentului.

Art.9  Beneficiarii  de  servicii  sociale  au  dreptul  la  politeţe  şi  consideraţie  din  partea 

angajaţilor  creându-se  posibilitatea  unei  cooperări  constructive  într-un  climat  de 

încredere reciprocă .

Art.10 Beneficiarii serviciilor sociale au dreptul la reţinere, acea libertate negativă care 

conferă demnitatea de a avea propriile valori şi credinţe şi de a nu discuta cu personalul  

situaţiile pe care nu le consideră relevante pentru situaţia socială în cauză, beneficiarii 

fiind îndreptăţiţi să decidă dacă doresc sau nu o altă formă de ajutor.

Art.11  Beneficiarii  de  servicii  sociale  au  dreptul  să  participe  la  evaluarea  serviciilor 

sociale  acordate,  putând negocia  orice  modificare  cu  personalul  şi  de  a  realiza  orice 

activitate de intervenţie pe baza unui contract, contractul neputând fi modificat unilateral.

Art.12 Beneficiarii de servicii sociale au dreptul de aşi exprima nemulţumirea cu privire la 

acordarea serviciilor sociale.

Art.13  Beneficiarii serviciilor au dreptul la o informare corectă, obiectivă, conformă cu 

realitatea şi centrată pe problemele identificate, informaţiile fiind transmise într-un limbaj 

clar, concis, adaptat la capacitatea lor de înţelegere, dându-le acestora posibilitatea de a 

opta în cunoştinţă de cauză pentru o formă sau alta de ajutor. 

Art.14  Beneficiarii  de  servicii  sociale  au  dreptul  să  participe  la  evaluarea  serviciilor 

sociale primite.

Art.15 Beneficiarii de servicii sociale au dreptul la furnizarea de servicii sociale bazată pe 

nevoile şi dorinţele lor. Furnizarea de servicii se realizează prin încheierea unui contract 

între  reprezentantul  serviciului  social  şi  beneficiar  în  care  sunt  stabilite  drepturile  şi 

obligaţiile  părţilor  precum  şi  răspunderea  părţilor  în  cazul  nerespectării  clauzelor 

contractuale. Beneficiarii de servicii sociale au dreptul la o îndrumare adaptată nevoilor, 

ceea ce presupune din partea  specialistului  o explorare aprofundată a  problemelor  şi 

totodată o explorare a soluţiilor alternative în vederea depăşirii situaţiei de risc în care se 

află beneficiarul.



DREPTURI SPECIFICE:

Art.16 Dreptul de a fi membri participanţi egali şi deplini în comunitatea în care trăiesc 

indiferent de originea sau apartenenţa lor.

Art.17 Dreptul de a fi trataţi cu respect şi curtoazie în toate cazurile, întrun

mediu adecvat necesităţilor lor. Nu trebuie lezată demnitatea lor. Mediul trebuie adaptat 

abilităţilor intelectuale şi fizice, vârstei, religiei, grupului etnic şi culturii din care provin.

Art.18 Dreptul de a avea acces la intimitate, ori de câte ori este posibil, atât în termeni 

de spaţiu fizic cât şi din punct de vedere emoţional, al gândurilor şi opiniilor lor.

Art.19 Dreptul de a avea maximum de autodeterminare, astfel încât drepturile şi nevoile 

colegilor, precum şi propria lor bunăstare şi siguranţă, să fie asigurate şi permise. Ei nu 

trebuie supuşi niciodată unor reguli rigide, care nu sunt adaptate necesităţilor lor.

Art.20  Dreptul de a lua decizii, în limita abilităţilor de a înţelege opţiunile disponibile, 

precum şi de a înţelege şi de a-şi asuma responsabilitatea pentru consecinţele acestor 

decizii.

Art.21  Dreptul  de a  li  se recunoaşte talentele,  sensibilitatea,  interesele  şi  credinţele, 

precum şi de a fi respectaţi şi valorizaţi pentru individualitatea fiecăruia.

Art.22  Dreptul  de a fi  ascultaţi,  de a avea dorinţe şi sentimente care să fie luate în 

considerare când sunt luate decizii care le vor afecta viaţa în prezent sau viitor.

Art.23 Dreptul de a-şi dezvolta autonomia prin încercarea de a face lucruri noi. Riscul si 

stresul  pe  care  le  implica  aceasta  trebuie  evaluate  cu  grija  de către  cei  responsabili 

pentru îngrijirea lor, care trebuie să se asigure că acestea nu sunt inacceptabil de mari.

Art.24  Dreptul  de a  fi  protejaţi  şi  de a  nu fi  expuşi  unor  situaţii  pe care nu le  pot 

gestiona.

Art.25 Dreptul de a învăţa ce este responsabilitatea şi respectul pentru alţii, şi de a juca 

un rol util în viaţa de zi cu zi.

Art.26  Dreptul  la  respect din partea personalului  faţă de familiile  şi  comunitatea lor. 

Modul  de  viata  al  familiilor  lor  trebuie  înţeles  şi  utilizat  în  activităţile  desfăşurate. 



Sentimentele  şi  dorinţele  familiei  trebuie  să  fie  luate  în  considerare  în  planificarea 

activităţilor.

Art.27 Dreptul la stabilirea şi păstrarea identităţii lor.

Art.28  Dreptul  la  siguranţă,  încredere  şi  respect  în  toate  aspectele  vieţii  lor,  pe  tot 

parcursul acordării serviciilor sociale.

Art.29  Dreptul  la  egalitatea  de  şanse  şi  tratament,  precum  şi  participarea  egală  a 

beneficiarilor în procesul de furnizare a serviciilor sociale.

Art.30 Obligaţiile beneficiarilor:

o obligaţie de a furniza date corecte cu privire la identitate, situaţia familială, socială, 

medicală şi economică?

o datoria  de  a  accepta  responsabilităţi,  respectiv  de  a-şi  asuma  toate 

responsabilităţile  obişnuite  ale  unei  fiinţe  umane  ca  membru  al  unei  familii,  al 

comunităţii ?

o obligaţia de a participa la procesul de furnizare a serviciilor sociale?

o obligaţia  de  a  comunica  orice  modificare  intervenită  în  legătură  cu  situaţia  lor 

personală pe tot parcursul procesului de acordare a serviciului social?

o obligaţia de a coopera cu specialiştii în acordarea serviciilor sociale?

o obligaţia de a manifesta respect în relaţia cu specialistul.

Art.31 Carta drepturilor se va aduce la cunostinţa cetăţenilor şi  a beneficiarilor  prin 

afişare la sediul instituţiei cât şi prin orice alte mijloace accesibile persoanelor interesate 

şi va fi revizuită periodic, în funcţie de dezvoltarea serviciilor sociale şi a reglementărilor 

legislative ulterioare.

Art.32 Prezenta Cartă a Drepturilor Beneficiarilor de servicii sociale a fost aprobată prin 

Hotărârea Consiliului Local al comunei BARBULESTI, nr……din data de………..

Preşedinte 
Contrasemnează, 
Secretar,



PLAN  STRATEGIC  DE DEZVOLTARE 2012 -2017  – SERVICII SOCIALE
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI BARBULESTI, JUDETUL IALOMITA

Obiectiv strategic Actiuni/Masuri/Metode de implementare 1.Dezvolatarea 
Compartimentului de Asistenta socialaPerfectionarea personalului  cu atributii in asistenta sociala privind 
evaluarea initiala si complexa a cazurilor care prezinta nevoi sociale.

2.Prevenirea abandonului familial   al copilului Acordarea  de servicii familiilor care au un numar mare de copii 
si un grad ridicat de saracie, fiind in risc permanent de abandon familial

3.Prevenirea abandonului scolar al copiluluiDezvolatarea de parteneriate cu scoala din localitate, in vederea 
suportului comun acordat copiilor aflati in risc de abandon scolar. 

4.Prevenirea exploatarii copilului prin muncaInformarea tuturor persoanelor care folosesc minori la munca 
agricola, cu privire la consecintele penale in cazul exploatarii copilului prin munca.

5.Promovarea drepturilor fundamentale ale copilului, conform Legii 272/2004Informarea atat a parintilor cat si a 
comunitatii cu privire la drepturile fundamentale ale copilului- dreptul la educatie, la sanatate, la socializare, 
dreptul la o familie, dreptul de a creste intr-un mediu sanatos, dreptul ca protectia imaginii, dreptul la a-si 
exprima opinia etc.

6.Prevenirea institutionalizarii persoanei cu handicapIndrumarea familiilor persoanei cu handicap cu privire la 
drepturile si obligatiile pe care le au fata de persoana bolnava, conform Codului Familiei.

7.Asigurarea serviciilor la domiciliu pentru persoana cu handicap gravSelectia si angajarea de asistenti personali, 
preferabil  din familia persoanei cu handicap, care sa se ocupe de ingrijirea corespunzatoare si sa raspunda in 
mod optim la exigentele persoanei cu handicap.

8.Protectia victimelor violentei domesticeAsigurarea unei interventii prompte la nivelul comunitatii, in cazurile 
de violenta domestica, prin protectia imediata a victimei si securizarea spatiului familial

9.Prevenirea recidivei de violenta domesticaServicii  de indrumare pentru toti membrii 
familiei  cu  tensiuni  si  violenta  familiala,  in  vederea depasirii  momentului  de criza si 
prevenirii unor noi episoade  de violenta.


