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R E G U L A M E N T 

DE ORGANIZARE SI FUNCTIONARE al COMPARTIMENTULUI DE 

„ASISTENȚĂ SOCIALA și AUTORITATE TUTELARĂ ” din cadrul PRIMARIEI 

comunei Mânzălești , judetul BUZĂU 

 

Art. 1 (1) Compartimentul “ ASISTENŢA SOCIALĂ și AUTORITATE 

TUTELARĂ “ este un compartiment public de interes local, care funcţionează 

sub autoritatea Consiliului Local Mânzălești . 

           (2)  Sediul social al Compartimentului de “ Asistenţă Socială și 

Autoritate Tutelară  “ este la sediul Primarie Mânzălești  , sat Mânzălești,  

comuna Mânzălești  , ,judetul Buzău  .  

Art.2  Durata de funcţionare a compartimentului este nelimitată.  

Art.3 Compartimentul de “ Asistenţă Socială și Autoritate Tutelară “ este 

structura specializată în administrarea şi acordarea beneficiilor de asistenţă 

socială şi a serviciilor sociale, înfiinţată la nivel de compartiment funcţional în 

aparatul de specialitate al primarului, denumit în continuare Compartiment, 

cu scopul de a asigura aplicarea politicilor sociale în domeniul protecţiei 

copilului, familiei, persoanelor vârstnice, persoanelor cu dizabilităţi, precum şi 

altor persoane, grupuri sau comunităţi aflate în nevoie socială. 

 

  Art. 4 Obiectul de activitate al Compartimentului de “ Asistenţă Socială și 

Autoritate Tutelară  “ îl constituie realizarea ansamblului complex de măsuri şi 

acţiuni, programe, activităţi profesionale, menite a răspunde nevoilor sociale 

individuale, familiale sau de grup, în vederea prevenirii şi depăşirii unor situaţii 

de dificultate, vulnerabilitate sau dependenţă pentru prezervarea autonomiei şi 



protecţiei persoanei, pentru prevenirea marginalizării şi excluziunii sociale, 

pentru promovarea incluziunii sociale şi în scopul creşterii calităţii vieţii. 

  Art.5 În aplicarea politicilor sociale în domeniul protecţiei copilului, 

familiei, persoanelor vârstnice, persoanelor cu dizabilităţi, precum şi altor 

persoane, grupuri sau comunităţi aflate în nevoie socială Compartimentul de 

asistenta sociala și autoritate tutelară îndeplineşte, în principal, următoarele 

funcţii: 

a) de realizare a diagnozei sociale la nivelul unităţii administrativ-

teritoriale respective, prin evaluarea nevoilor sociale ale comunităţii, realizarea 

de sondaje şi anchete sociale, valorificarea potenţialului comunităţii în vederea 

prevenirii şi depistării precoce a situaţiilor de neglijare, abuz, abandon, 

violenţă, a cazurilor de risc de excluziune socială etc.; 

b) de coordonare a măsurilor de prevenire şi combatere a situaţiilor de 

marginalizare şi excludere socială în care se pot afla anumite grupuri sau 

comunităţi; 

c) de strategie, prin care asigură elaborarea strategiei de dezvoltare a 

serviciilor sociale şi a planului anual de acţiune, pe care le supune spre 

aprobare consiliului local; 

d) de comunicare şi colaborare cu serviciile publice deconcentrate ale 

ministerelor şi instituţiilor care au responsabilităţi în domeniul asistenţei 

sociale, cu serviciile publice locale de asistenţă socială, precum şi cu 

reprezentanţii societăţii civile care desfăşoară activităţi în domeniu, cu 

reprezentanţii furnizorilor privaţi de servicii sociale, precum şi cu persoanele 

beneficiare;  

e) de promovare a drepturilor omului, a unei imagini pozitive a 

persoanelor, familiilor, grupurilor vulnerabile. 

Art.6 (1) Atribuţiile Compartimentului în domeniul beneficiilor de 

asistenţă socială sunt următoarele: 

a) asigură şi organizează activitatea de primire a solicitărilor privind 

beneficiile de asistenţă socială; 



     b) pentru beneficiile de asistenţă socială acordate din bugetul de stat 

realizează colectarea lunară a cererilor şi transmiterea acestora către agenţiile 

teritoriale pentru plăţi şi inspecţie socială; 

     c) verifică îndeplinirea condiţiilor legale de acordare a beneficiilor de 

asistenţă socială, conform procedurilor prevăzute de lege sau, după caz, 

stabilite prin hotărâre a consiliului local, şi pregăteşte documentaţia necesară 

în vederea stabilirii dreptului la măsurile de asistenţă socială; 

     d) întocmeşte dispoziţii de acordare/respingere sau, după caz, de 

modificare/suspendare/încetare a beneficiilor de asistenţă socială acordate din 

bugetul local şi le prezintă primarului pentru aprobare; 

     e) comunică beneficiarilor dispoziţiile cu privire la drepturile şi facilităţile 

la care sunt îndreptăţiţi, potrivit legii; 

     f) urmăreşte şi răspunde de îndeplinirea condiţiilor legale de către 

titularii şi persoanele îndreptăţite la beneficiile de asistenţă socială; 

         g) efectuează sondaje şi anchete sociale pentru depistarea precoce a 

cazurilor de risc de excluziune socială sau a altor situaţii de necesitate în care 

se pot afla membrii comunităţii şi, în funcţie de situaţiile constatate, propune 

măsuri adecvate în vederea sprijinirii acestor persoane; 

        h) realizează activitatea financiar-contabilă privind beneficiile de asistenţă 

socială administrate; 

        i) participă la elaborarea şi fundamentarea propunerii de buget pentru 

finanţarea beneficiilor de asistenţă socială; 

       j) îndeplineşte orice alte atribuţii prevăzute de reglementările legale în 

vigoare. 

            (2) Atribuţiile Compartimentului în domeniul organizării, administrării 

şi acordării serviciilor sociale sunt următoarele: 

   a) elaborează, în concordanţă cu strategiile naţionale şi judeţene, 

precum şi cu nevoile locale identificate, strategia locală de dezvoltare a 

serviciilor sociale, pe termen mediu şi lung, pentru o perioadă de 5 ani, 

respectiv de 10 ani, pe care o propune spre aprobare consiliului local şi 

răspunde de aplicare acesteia; 



         b) elaborează planurile anuale de acţiune privind serviciile sociale 

administrate şi finanţate din bugetul consiliului local şi le propune spre 

aprobare consiliului local, care cuprind date detaliate privind numărul şi 

categoriile de beneficiari, serviciile sociale existente, serviciile sociale propuse 

pentru a fi înfiinţate, programul de contractare a serviciilor din fonduri publice, 

bugetul estimat şi sursele de finanţare; 

        c) iniţiază, coordonează şi aplică măsurile de prevenire şi combatere a 

situaţiilor de marginalizare şi excludere socială în care se pot afla anumite 

grupuri sau comunităţi; 

        d) identifică familiile şi persoanele aflate în dificultate, precum şi cauzele 

care au generat situaţiile de risc de excluziune socială; 

        e) realizează atribuţiile prevăzute de lege în procesul de acordare a 

serviciilor sociale; 

        f) propune primarului, în condiţiile legii, încheierea contractelor de 

parteneriat public-public şi public-privat pentru susţinerea dezvoltării 

serviciilor sociale; 

       g) propune înfiinţarea serviciilor sociale de interes local; 

       h) colectează, prelucrează şi administrează datele şi informaţiile privind 

beneficiarii, furnizorii publici şi privaţi şi serviciile administrate de aceştia şi le 

comunică serviciilor publice de asistenţă socială de la nivelul judeţului, precum 

şi Ministerului Muncii şi Justiţiei Sociale, la solicitarea acestuia; 

       i)  monitorizează şi evaluează serviciile sociale; 

       j) elaborează şi implementează proiecte cu finanţare naţională şi 

internaţională în domeniul serviciilor sociale; 

      k) elaborează proiectul de buget anual pentru susţinerea serviciilor sociale, 

în conformitate cu planul anual de acţiune, şi asigură finanţarea/cofinanţarea 

acestora; 

      l) asigură informarea şi consilierea beneficiarilor, precum şi informarea 

populaţiei privind drepturile sociale şi serviciile sociale disponibile; 

      m) furnizează şi administrează serviciile sociale adresate copilului, familiei, 

persoanelor cu dizabilităţi, persoanelor vârstnice, precum şi tuturor categoriilor 



de beneficiari prevăzute de lege, fiind responsabil de calitatea serviciilor 

prestate; 

     n) încheie contracte individuale de muncă şi asigură formarea continuă de 

asistenţi personali; evaluează şi monitorizează activitatea acestora în condiţiile 

legii;  

     o) sprijină compartimentul responsabil cu contractarea serviciilor sociale, 

înfiinţat potrivit prevederilor art. 113 alin. (1) din Legea asistenţei sociale nr. 

292/2011, cu modificările şi completările ulterioare, în elaborarea 

documentaţiei de atribuire şi în aplicarea procedurii de atribuire, potrivit legii; 

    p) planifică şi realizează activităţile de informare, formare şi îndrumare 

metodologică, în vederea creşterii performanţei personalului care administrează 

şi acordă servicii sociale; 

    q) colaborează permanent cu organizaţiile societăţii civile care reprezintă 

interesele diferitelor categorii de beneficiari; 

    r) sprijină dezvoltarea voluntariatului în serviciile sociale, cu respectarea 

prevederilor Legii nr. 78/2014 privind reglementarea activităţii de voluntariat 

în România, cu modificările ulterioare; 

    s) îndeplineşte orice alte atribuţii prevăzute de reglementările legale în 

vigoare. 

    (3) În aplicarea prevederilor alin. (2) lit. a) şi b), Compartimentul organizează 

consultări cu furnizorii publici şi privaţi, cu asociaţiile profesionale şi 

organizaţiile reprezentative ale beneficiarilor.  

Art.7 (1) Strategia de dezvoltare a serviciilor sociale conţine cel puţin 

următoarele informaţii: obiectivul general şi obiectivele specifice, planul de 

implementare a strategiei, responsabilităţi şi termene de realizare, sursele de 

finanţare şi bugetul estimat. 

        (2) Elaborarea strategiei locale de dezvoltare a serviciilor sociale se 

fundamentează pe informaţiile colectate de Compartiment în exercitarea 

atribuţiilor prevăzute la art. 3 alin. (2) lit. d), h) şi i). 

 



        (3 Documentul de fundamentare este realizat fie direct de 

Compartiment, fie prin contractarea unor servicii de specialitate şi conţine cel 

puţin următoarele informaţii:  

a) caracteristici teritoriale ale unităţii administrativ - teritoriale; 

b) nivelul de dezvoltare socioeconomică şi culturală a regiunii; 

c) indicatori demografici cum ar fi: structura populaţiei, după vârstă, 

sex, ocupaţie, speranţa de viaţă la naştere, speranţa de viaţă sănătoasă la 65 

de ani, soldul migraţiei etc.; 

d) tipurile de situaţii de dificultate, vulnerabilitate, dependenţă sau risc 

social etc., precum şi estimarea numărului de beneficiari; 

e) tipurile de servicii sociale care ar putea răspunde nevoilor 

beneficiarilor identificaţi şi argumentaţia alegerii acestora.  

 

Art.8.  (1) Planul anual de acţiune prevăzut la art. 3 alin. (2) lit. b) se 

elaborează înainte de fundamentarea proiectului de buget pentru anul 

următor, în conformitate cu strategia de dezvoltare serviciilor sociale proprie, 

precum şi cu cea a judeţului de care aparţine unitatea administrativ - 

teritorială, şi cuprinde date detaliate privind numărul şi categoriile de 

beneficiari, serviciile sociale existente, serviciile sociale propuse pentru a fi 

înfiinţate, programul de contractare şi programul de subvenţionare a serviciilor 

din fonduri publice, derulate cu respectarea legislaţiei în domeniul ajutorului 

de stat, bugetul estimat şi sursele de finanţare. 

         (2) Planul anual de acţiune cuprinde, pe lângă activităţile 

prevăzute la alin. (1), planificarea activităţilor de informare a publicului, 

programul de formare şi îndrumare metodologică în vederea creşterii 

performanţei personalului care administrează şi acordă servicii sociale. 

        (3) Elaborarea planului anual de acţiune se fundamentează prin 

realizarea unei analize privind numărul şi categoriile de beneficiari, serviciile 

sociale existente şi propuse spre a fi înfiinţate, resursele materiale, financiare 

şi umane disponibile pentru asigurarea furnizării serviciilor respective, cu 

respectarea planului de implementare a strategiei proprii de dezvoltare a 



serviciilor sociale prevăzute la art. 4 alin. (1), în funcţie de resursele disponibile 

şi cu respectarea celui mai eficient raport cost/beneficiu. 

     (4) La elaborarea proiectului de buget anual aferent serviciilor sociale 

acordate la nivelul unităţii administrativ - teritoriale se au în vedere costurile 

de funcţionare a serviciilor sociale aflate în administrare, inclusiv a celor ce 

urmează a fi înfiinţate, costurile serviciilor sociale contractate, ale celor 

cuprinse în lista serviciilor sociale ce urmează a fi contractate şi sumele 

acordate cu titlu de subvenţie, cu respectarea legislaţiei în domeniul ajutorului 

de stat, estimate în baza standardelor de cost în vigoare. 

     (5) Anterior aprobării, prin hotărâre a consiliului local, a planului 

anual de acţiune, Compartimentul îl transmite spre consultare consiliului 

judeţean. 

    (6) În situaţia în care planul anual de acţiune prevede şi înfiinţarea de 

servicii sociale de interes intercomunitar, prin participarea şi a altor autorităţi 

ale administraţiei publice locale, planul anual de acţiune se transmite spre 

consultare şi acestor autorităţi. 

Art.9 (1) În vederea asigurării eficienţei şi transparenţei în planificarea, 

finanţarea şi acordarea serviciilor sociale, Compartimentul are următoarele 

obligaţii principale:  

a) asigurarea informării comunităţii; 

b) transmiterea către serviciul public de asistenţă socială de la nivel 

judeţean a strategiei locale şi a planului anual de acţiune, în termen de 15 zile 

de la data aprobării acestora; 

c) transmiterea trimestrial, în format electronic, serviciului public de 

asistenţă socială de la nivel judeţean a datelor şi informaţiilor colectate la nivel 

local privind beneficiarii, furnizorii de servicii sociale şi serviciile sociale 

administrate de aceştia, precum şi a rapoartelor de monitorizare şi evaluare a 

serviciilor sociale; 

d) organizarea de sesiuni de consultări cu reprezentanţi ai organizaţiilor 

beneficiarilor şi ai furnizorilor de servicii sociale în scopul fundamentării 

strategiei de dezvoltare a serviciilor sociale şi a planului anual de acţiune; 



e) comunicarea informaţiilor solicitate sau, după caz, punerea acestora 

la dispoziţia instituţiilor/structurilor cu atribuţii în monitorizarea şi controlul 

respectării drepturilor omului, în monitorizarea utilizării procedurilor de 

prevenire şi combatere a oricăror forme de tratament abuziv, neglijent, 

degradant asupra beneficiarilor serviciilor sociale şi, după caz, instituţiilor/ 

structurilor cu atribuţii privind prevenirea torturii, precum şi acordarea de 

sprijin în realizarea vizitelor de monitorizare, în condiţiile legii.  

(2) Obligaţia prevăzută la alin. (1) lit. a) se realizează prin publicarea pe 

pagina de internet proprie sau, atunci când acest lucru nu este posibil, prin 

afişare la sediul instituţiei a informaţiilor privind:  

a) activitatea proprie şi serviciile aflate în proprie administrare - 

formulare/modele de cereri în format editabil, programul instituţiei, condiţii de 

eligibilitate etc.; 

b) informaţii privind serviciile sociale disponibile la nivelul unităţii 

administrativ - teritoriale, acordate de furnizori publici ori privaţi; 

c) informaţii privind alte servicii de interes public care nu au organizate 

compartimente deconcentrate la nivelul unităţii administrativ - teritoriale.  

 

Art.10  În administrarea şi acordarea serviciilor sociale, Compartimentul 

realizează următoarele:  

a) solicită acreditarea ca furnizor de servicii sociale şi licenţa de 

funcţionare pentru serviciile sociale ale autorităţii administraţiei publice locale 

din unitatea administrativ - teritorială respectivă; 

b) primeşte şi înregistrează solicitările de servicii sociale formulate de 

persoanele beneficiare, de reprezentanţii legali ai acestora, precum şi sesizările 

altor persoane/instituţii/furnizori privaţi de servicii sociale privind 

persoane/familii/grupuri de persoane aflate în dificultate; 

c) evaluează nevoile sociale ale populaţiei din unitatea administrativ - 

teritorială în vederea identificării familiilor şi persoanelor aflate în dificultate, 

precum şi a cauzelor care au generat situaţiile de risc de excluziune socială; 



d) elaborează, în baza evaluărilor iniţiale, planurile de intervenţie care 

cuprind măsuri de asistenţă socială, respectiv serviciile recomandate şi 

beneficiile de asistenţă socială la care persoana are dreptul; 

e) realizează diagnoza socială la nivelul grupului şi comunităţii şi 

elaborează planul de servicii comunitare; 

f) acordă servicii de asistenţă comunitară în baza măsurilor de asistenţă 

socială incluse de Compartiment în planul de acţiune; 

g) recomandă realizarea evaluării complexe şi facilitează accesul 

persoanelor beneficiare la serviciile sociale; 

h) acordă direct sau prin centrele proprii serviciile sociale pentru care 

deţine licenţa de funcţionare, cu respectarea etapelor obligatorii prevăzute la 

art. 46 din Legea nr. 292/2011, cu modificările şi completările ulterioare, a 

standardelor minime de calitate şi a standardelor de cost.  

 

Art.11  (1) Serviciile sociale acordate de Compartiment având drept scop 

exclusiv prevenirea şi combaterea sărăciei şi riscului de excluziune socială sunt 

adresate persoanelor şi familiilor fără venituri sau cu venituri reduse, 

persoanelor fără adăpost, victimelor traficului de persoane, precum şi 

persoanelor private de libertate şi pot fi următoarele:  

a) servicii de consiliere şi informare, servicii de inserţie/reinserţie socială, 

servicii de reabilitare şi altele asemenea, pentru familiile şi persoanele singure, 

fără venituri sau cu venituri reduse; 

b) servicii sociale adecvate copiilor străzii, persoanelor vârstnice singure 

sau fără copii şi persoanelor cu dizabilităţi care trăiesc în stradă: adăposturi de 

urgenţă pe timp de iarnă, echipe mobile de intervenţie în stradă sau servicii de 

tip ambulanţă socială, adăposturi de noapte, centre rezidenţiale cu găzduire pe 

perioadă determinată; 

c) centre multifuncţionale care asigură condiţii de locuit şi de 

gospodărire pe perioadă determinată pentru tinerii care părăsesc sistemul de 

protecţie a copilului; 

d) cantine sociale pentru persoanele fără venituri sau cu venituri reduse; 
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e) servicii sociale în sistem integrat cu alte măsuri de protecţie prevăzute 

de legislaţia specială, acordate victimelor traficului de persoane pentru 

facilitarea reintegrării/reinserţiei sociale a acestora: centre de zi care asigură în 

principal informare, consiliere, sprijin emoţional şi social în scopul reabilitării 

şi reintegrării sociale, servicii acordate în comunitate care constau în servicii de 

asistenţă socială, suport emoţional, consiliere psihologică, consiliere juridică, 

orientare profesională, reinserţie socială etc.; 

f) consiliere adresată familiei persoanei private de libertate aflate în 

custodia sistemului penitenciar privind serviciile sociale existente în 

comunitatea în care aceasta îşi va avea domiciliul sau reşedinţa după eliberare, 

precum şi servicii de consiliere acordate persoanei care a executat o măsură 

privativă de libertate în vederea susţinerii reinserţiei sociale a acesteia.  

 

(2) Serviciile sociale acordate de Compartiment destinate prevenirii 

şi combaterii violenţei domestice pot fi: serviii de consiliere și mediere 

familială, centre de primire în regim de urgenţă a victimelor violenţei 

domestice, centre de recuperare pentru victimele violenţei domestice, locuinţe 

protejate, centre de consiliere pentru prevenirea şi combaterea violenţei 

domestice,  servicii de informare şi sensibilizare a populaţiei şi centre de zi care 

au drept obiectiv reabilitarea şi reinserţia socială a acestora, prin asigurarea 

unor măsuri de educaţie, consiliere şi mediere familială, precum şi centre 

destinate agresorilor. 

(3) Serviciile sociale acordate de Compartiment destinate 

persoanelor cu dizabilităţi pot fi:  
a) cu prioritate, servicii de îngrijire la domiciliu, destinate persoanelor cu 

dizabilităţi, precum şi centre de zi adaptate nevoilor acestora, potrivit 

atribuţiilor stabilite prin legile speciale; 

b) servicii de asistenţă şi suport.  

 

 



(4) Complementar acordării serviciilor prevăzute la alin. (3), în 
domeniul protecţiei persoanei cu dizabilităţi, Compartimentul:  

a) monitorizează şi analizează situaţia persoanelor cu dizabilităţi din 

unitatea administrativ - teritorială, precum şi modul de respectare a 

drepturilor acestora, asigurând centralizarea şi sintetizarea datelor şi 

informaţiilor relevante; 

b) identifică şi evaluează situaţiile care impun acordarea de servicii 

şi/sau beneficii pentru persoanele adulte cu dizabilităţi; 

c) creează condiţii de acces pentru toate tipurile de servicii 

corespunzătoare nevoilor individuale ale persoanelor cu handicap; 

d) iniţiază, susţine şi dezvoltă servicii sociale centrate pe persoana cu 

handicap, în colaborare sau în parteneriat cu persoane juridice, publice ori 

private; 

e) asigură ponderea personalului de specialitate angajat în raport cu 

tipurile de servicii sociale; 

f) elaborează documentaţia necesară pentru acordarea serviciilor; 

g) asigură consilierea şi informarea familiilor asupra drepturilor şi 

obligaţiilor acestora şi asupra serviciilor disponibile pe plan local; 

h) implică în activităţile de îngrijire, reabilitare şi integrare a persoanei 

cu handicap familia acesteia; 

i) asigură instruirea în problematica specifică persoanei cu handicap a 

personalului, inclusiv a asistenţilor personali; 

j) încurajează şi susţine activităţile de voluntariat; 

k) colaborează cu direcţia generală de asistenţă socială şi protecţia 

copilului în domeniul drepturilor persoanelor cu dizabilităţi şi transmite 

acesteia toate datele şi informaţiile solicitate din acest domeniu.  

(5) Serviciile sociale acordate de Compartiment destinate 

persoanelor vârstnice pot fi următoarele:  
a) servicii de îngrijire personală acordate cu prioritate la domiciliu sau în 

centre rezidenţiale pentru persoanele vârstnice dependente singure ori a căror 

familie nu poate să le asigure îngrijirea; 



b) servicii de consiliere, de acompaniere, precum şi servicii destinate 

amenajării sau adaptării locuinţei, în funcţie de natura şi gradul de afectare a 

autonomiei funcţionale.  

(6) Serviciile sociale acordate de Compartiment destinate protecţiei 
şi promovării drepturilor copilului sunt cele de prevenire a separării 
copilului de părinţii săi, precum şi cele menite să îi sprijine pe aceştia în 
ceea ce priveşte creşterea şi îngrijirea copiilor, inclusiv servicii de 
consiliere familială, organizate în condiţiile legii. 

(7) Complementar acordării serviciilor prevăzute la alin. (6), în 
domeniul protecţiei copilului, Compartimentul:  

a) monitorizează şi analizează situaţia copiilor din unitatea administrativ 

- teritorială, precum şi modul de respectare a drepturilor copiilor, asigurând 

centralizarea şi sintetizarea datelor şi informaţiilor relevante, în baza unei fişe 

de monitorizare aprobate prin ordin al ministrului muncii şi justiţiei sociale; 

b) realizează activitatea de prevenire a separării copilului de familia sa; 

c) identifică şi evaluează situaţiile care impun acordarea de servicii 

şi/sau beneficii de asistenţă socială pentru prevenirea separării copilului de 

familia sa; 

d) elaborează documentaţia necesară pentru acordarea serviciilor şi/sau 

prestaţiilor şi acordă aceste servicii şi/sau beneficii de asistenţă socială, în 

condiţiile legii; 

e) asigură consilierea şi informarea familiilor cu copii în întreţinere 

asupra drepturilor şi obligaţiilor acestora, asupra drepturilor copilului şi 

asupra serviciilor disponibile pe plan local; 

f) asigură şi monitorizează aplicarea măsurilor de prevenire şi combatere 

a consumului de alcool şi droguri, de prevenire şi combatere a violenţei 

domestice, precum şi a comportamentului delincvent; 

g) vizitează periodic la domiciliu, familiile şi copiii care beneficiază de 

servicii şi beneficii de asistenţă socială şi urmăreşte modul de utilizare a 

prestaţiilor, precum şi familiile care au în îngrijire copii cu părinţi plecaţi la 

muncă în străinătate; 



h) înaintează propuneri primarului, în cazul în care este necesară luarea 

unei măsuri de protecţie specială, în condiţiile legii; 

i) urmăreşte evoluţia dezvoltării copilului şi modul în care părinţii 

acestuia îşi exercită drepturile şi îşi îndeplinesc obligaţiile cu privire la copilul 

care a beneficiat de o măsură de protecţie specială şi a fost reintegrat în familia 

sa; 

j) colaborează cu direcţia generală de asistenţă socială şi protecţia 

copilului în domeniul protecţiei copilului şi transmite acesteia toate datele şi 

informaţiile solicitate din acest domeniu; 

k) urmăreşte punerea în aplicare a hotărârilor comisiei pentru protecţia 

copilului/instanţei de tutelă referitoare la prestarea de către părinţii apţi de 

muncă a acţiunilor sau lucrărilor de interes local, pe durata aplicării măsurii 

de protecţie specială.  

Art.12  (1) Structura organizatorică şi numărul de posturi aferent 

Compartimentului se aprobă de consiliul local, astfel încât funcţionarea 

acestuia să asigure îndeplinirea atribuţiilor ce îi revin potrivit legii. 

                  (2) Consiliul local aprobă, prin hotărâre, regulamentul de 

organizare şi funcţionare al Compartimentului, pe baza prevederilor 

regulamentului - cadru. 

                (3) Atribuţiile Compartimentului, prevăzute la art. 3, se 

completează cu alte atribuţii, în funcţie de caracteristicile sociale ale comunei, 

cu respectarea prevederilor legii. 

Art.13    (1) Finanţarea Compartimentului se asigură din bugetul local. 

                         (2) Finanţarea serviciilor sociale şi beneficiilor de asistenţă 

socială se asigură din bugetul local, bugetul de stat, din donaţii, sponsorizări şi 

alte forme private de contribuţii băneşti , potrivit legii .                                                                  

Art.14 (1) Structura orientativă de personal pentru asigurarea 

funcţionării Compartimentului este următoarea:  

a)  persoana responsabilă  de evidenţa şi plata beneficiilor de asistenţă 

socială; 



b)  cu atribuţii în domeniul serviciilor sociale, inclusiv monitorizarea 

asistenţilor personali; 

c)  persoana cu atribuţii în domeniul asistenţei medicale comunitare .  

            (2) În aplicarea prevederilor alin. (1) lit. b), în sarcina autorităţii 

administraţiei publice locale sunt incluse cel puţin următoarele obligaţii:  

a) realizarea evaluării iniţiale şi a planului de intervenţie de către 

asistentul social; 

b) realizarea atribuţiilor privind asistenţa medicală comunitară de către 

asistentul medical comunitar sau mediatorul sanitar.  

           (3) În vederea exercitării atribuţiilor ce îi revin, primarul va 

asigura încadrarea în Compartiment, cu prioritate, a asistenţilor sociali, cu 

respectarea prevederilor art. 122 alin. (2) din Legea nr. 292/2011, cu 

modificările şi completările ulterioare, a prevederilor Legii nr. 466/2004 privind 

Statutul asistentului social, cu modificările ulterioare, şi a prevederilor art. 4 

din hotărâre. 

                    (4) Primăria va facilita accesul personalului la programe de 

formare profesională . 

Art.15 Compartimentul de “ Asistenta Sociala și Autoritate tutelară “ este 

de interes local.  

Art.16 Prevederile prezentului Regulament de Organizare si Functionare 

se completeaza de drept, cu prevederile actelor normative noi, ce reglementeaza 

materia asistentei si protectiei sociale.  

Art.17 Orice modificare adusa prezentului Regulament de Organizare si 

Functionare se va face doar cu aprobarea Consiliului Local Mânzălești  . 

 

             PREȘEDINTE de ȘEDINȚĂ                          SECRETAR GENERAL, 

             LALU TIBERIU IONUȚ                           RAIMONDA VIORICA IANC 
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                                                       Anexa nr.2 la  

HCL MÂNZĂLEȘTI nr.46 /30.06.2021 

 

CODUL ETIC AL PERSONALULUI CARE OFERĂ SERVICII SOCIALE 

 

Capitolul I: Dispoziții generale 

 

 Art.1 Codul etic cuprinde norme de conduită obligatorii în legătură cu 
exerciţiul îndatoririlor profesionale ale personalului care oferă servicii sociale 
precum şi principiile şi valorile care stau la baza furnizării serviciilor sociale. 

 Art.2 Prevederile prezentului cod etic se aplică personalului care oferă 
servicii sociale la sediul Primăriei Comunei Mânzălești, județul Buzău – 
Comparitmentul de Asistenţă Socială și Autoritate Tutelară . 

 Art.3 Normele de conduită cuprinse în prezentul cod etic sunt în 
concordanţă cu reglementările legale în vigoare din domeniul asistenţei sociale. 

 Art.4 Serviciile sociale oferite trebuie să răspundă nevoilor sociale 
individuale, familiale sau de grup, în vederea prevenirii, limitării şi depăşirii 
unor situaţii de dificultate, vulnerabilitate sau dependenţă, pentru prezervarea 
autonomiei şi protecţiei persoanei, pentru prevenirea marginalizării şi 
excluziunii sociale şi în scopul creşterii calităţii vieţii. 

Capitolul II  

 Principiile şi valorile care stau la baza  

furnizării serviciilor sociale 

Art.5  (1) Principiile şi valorile care stau la baza furnizării serviciilor sociale 
sunt: 

a. Principiul solidarităţii sociale 

Comunitatea participă la sprijinirea persoanelor care nu îşi pot asigura 
nevoile sociale, pentru menţinerea şi întărirea coeziunii sociale. 

b. Principiul universalităţii 
Fiecare persoană are dreptul la asistenţă socială, în condiţiile prevăzute de 

lege. Prin acest drept recunoaştem principiul accesului egal la servicii pentru 
persoanele care domiciliază sau au reşedinţa pe raza comunei Puiești, judeţul 
Buzău. 



c. Principiul subsidiarităţii 
Statul prin autorităţile publice locale intervine când resursele personale şi 

comunitare nu au satisfăcut sau au satisfăcut insuficient nevoile sociale ale 
persoanelor cu domiciliul sau reşedinţa pe raza comunei Puiești, judeţul 
Buzău. 

d. Principiul planificării şi furnizării de servicii sociale pe baza datelor 
concrete 

Pentru asigurarea unor servicii de calitate care să satisfacă nevoile celor mai 
defavorizate categorii sociale, planificarea şi furnizarea acestor servicii au la 
bază o bună informare privind nevoia socială pe care serviciile încearcă să o 
acopere, impactul serviciilor asupra nevoii respective şi asupra vieţii 
cetăţenilor. 

e. Proximitate în furnizarea de servicii sociale 

Serviciile sociale oferite vor fi adaptate nevoilor comunităţii sociale în 
schimbare ale fiecărei  persoane, oricare potenţial beneficiar putând accede în 
mod facil la aceste servicii. 

f. Abordarea integrată în furnizarea serviciilor sociale 

Acordarea de servicii sociale se bazează pe evaluarea completă şi complexă a 
nevoilor solicitanţilor, a situaţiilor de risc şi criză pentru individ, familie şi copil 
urmată de intervenţia planificată asupra tuturor aspectelor problemei sociale 
de rezolvat. 

g. Eficacitate şi eficienţă 

Serviciile sociale oferite trebuie să fie eficace şi eficiente, resursele posibile 
să fie corect utilizate, răspunzând nevoii sociale a solicitantului pentru 
restabilirea echilibrului psiho-social al acestuia. Oferirea de servicii de calitate 
cu costuri reduse. 

h. Îmbunătăţirea continuă 

Compartimentul de Asistenţă Socială și Autoritate Tutelară  are o abordare 
proactivă pentru satisfacerea nevoilor sociale ale comunităţii fiind preocupat de 
îmbunătăţirea permanentă a calităţii serviciilor sociale urmărind respectarea 
standardelor de calitate. 

i. Parteneriat 

Compartimentul de Asistenţă Socială și Autoritate Tutelară oferă servicii 
sociale în parteneriat cu alţi furnizori acreditaţi pe baza convenţiilor prin care 
s-au stabilit de comun acord obiective comune şi modalităţi de cooperare. 

j. Orientarea spre rezultate 



Serviciul social are ca obiectiv principal orientarea spre rezultate în 
beneficiul persoanelor deservite. Impactul serviciilor sociale este monitorizat şi 
evaluat în permanenţă. 

(2) Valori 

a. Egalitatea de şanse 

Toate persoanele vulnerabile beneficiază de oportunităţi egale cu privire la 
accesul la serviciile sociale şi de tratament egal prin evitarea oricăror forme de 
discriminare de ordin politic, economic, religios, etnic sau de altă natură. 

    b. Libertatea de a alege serviciul social în funcţie de nevoia socială 

Fiecărei persoane îi este respectată alegerea făcută privind serviciul 
social ce răspunde nevoii sale sociale. In situaţia în care unele persoane se 
expun riscului, serviciile sociale vor promova interesele acestor persoane şi vor 
avea o preocupare continuă pentru bunăstarea acestora. 

   c. Independenţa şi individualitatea fiecărei persoane    

Fiecare persoană are dreptul să fie parte integrantă a comunităţii, 
păstrându-şi în acelaşi timp independenţa şi individualitatea. Dacă unele 
persoane se află într-o situaţie de vulnerabilitate acestea au dreptul să-şi 
aleagă serviciul social care să le asigure starea de normalitate păstrându-şi 
independenţa şi individualitatea evitând etichetarea lor ca beneficiari de 
asistenţă socială ca fiind diferiţi de ceilalţi cetăţeni. Acest principiu urmăreşte 
să evite marginalizarea beneficiarilor de servicii sociale pe baza principiului că 
toţi cetăţenii, indiferent dacă necesită servicii de asistenţă socială sau nu, sunt 
fiinţe umane normale cu nevoi şi aspiraţii normale. 

   d. Transparenţa şi participarea în acordarea serviciilor sociale             

Fiecare persoană are acces la informaţiile privind drepturile 
fundamentale, măsurile legale de asistenţă socială precum şi posibilitatea de 
contestare a deciziei de acordare a unor servicii sociale. Membrii comunităţii 
trebuie încurajaţi şi sprijiniţi pentru a fi parte integrantă în planificarea şi 
furnizarea serviciilor în comunitate. 

   e. Confidenţialitatea   

În acordarea serviciilor sociale se impune luarea de măsuri posibile şi 
rezonabile astfel încât informaţiile care privesc pe beneficiar să nu fie divulgate 
sau făcute publice fără acordul persoanei în cauză.  

 

       



   f. Demnitatea umană 

Fiecare persoană este unică şi trebuie să i se respecte demnitatea. 
Fiecărei persoane îi este garantată dezvoltarea liberă şi deplină a personalităţii. 
Toţi oamenii sunt trataţi cu demnitate cu privire la modul lor de viaţă, cultură, 
credinţele şi valorile personale.                

           

Capitolul III 

Regulile de comportament şi conduită în acordarea serviciilor sociale 

 

 Art.6 Complexitatea şi diversitatea sistemelor de relaţii, în baza cărora se 
acordă servicii sociale, impune respectarea unor norme de comportament şi 
conduită în scopul: 

    a. de a ghida persoana implicată în acordarea serviciilor, în momentul în 
care aceasta se confruntă cu dileme practice care implică o problematică etică; 

    b. de a asigura beneficiarii, dar şi potenţialii beneficiari de servicii 
sociale împotriva incompetenţei şi a neprofesionaliştilor; 

    c. de a reglementa comportamentul persoanelor implicate în acordarea 
serviciilor sociale, precum şi relaţiile acestora cu beneficiarii, cu colegii, cu 
reprezentanţii altor instituţii sau ai societăţii civile. 

    d. de a asigura supervizare şi consultanţă personalului implicat în 
acordarea serviciilor sociale în vederea evaluării activităţii acestora. 

 Art.7 Reguli de comportament şi conduită în relaţia client – profesionist: 

1. În identificarea clientului, evidenţierea, diagnosticarea şi evaluarea 
nevoii sociale, în vederea realizării de acţiuni şi măsuri cu caracter preventiv, 
monitorizare: 

  - profesionistul trebuie să manifeste disponibilitate faţă de clientul de 
bunăvoie, care vine din proprie iniţiativă la asistentul social, cât şi cel 
involuntar ca şi când asistentul social a fost trimis la client şi el a iniţiat 
intervenţia, să fie dispus să asculte şi să fie interesat de ceea ce îi spune 
clientul; 

  - profesionistul stabileşte împreună cu clientul care este problema asupra 
căreia urmează să se acţioneze; 

  - să asculte şi să nu intervină decât în momentele propice; 

  - să inspire încredere clientului; 



  - să ştie să-i suscite şi să-i menţină interesul pentru subiectul interviului; 

  - să manifeste empatie, respectiv să înţeleagă ceea ce îi spune interlocutorul, 
să fie capabil să se pună în situaţia acestuia; 

  - să reducă, pe cât posibil, distanţa dintre el şi client (distanţa datorată 
diferenţelor de statut social, de cultură, de sex, etc.); 

  - profesionistul trebuie să fie capabil de a înlătura barierele psihologice ale 
comunicării şi să-şi dea seama de mecanismele de apărare ale eului pe care 
clientul le utilizează pentru a ocoli răspunsurile mai sensibile şi problemele 
care-l privesc îndeaproape; 

2. În furnizarea serviciilor de informare 

Informare competentă, corectă, completă, adecvată, transparentă, operativă: 

  - profesioniştii trebuie să ofere cel mai competent ajutor posibil, ceea ce 
presupune o bună pregătire profesională, teoretică şi practică, limbajul 
profesional trebuie să fie clar, concis la nivelul capacităţii de înţelegere a 
clientului; clientului i se vor prezenta date, avantajele şi dezavantajele 
opţiunilor posibile, informarea trebuie să răspundă nevoilor şi problemelor 
clientului, informarea să se facă în cel mai scurt timp de la solicitarea 
clientului. 

3. În furnizarea serviciilor de consiliere 

  - consilierea se realizează în baza unui contract între serviciul public şi client 
cu precizarea drepturilor şi obligaţiilor părţilor, precum şi a sancţiunilor în 
cazul nerespectării clauzelor contractuale; 

  - profesionistul face o analiză corectă şi obiectivă a nevoilor şi problemelor 
obiectului alegând strategia şi metodele adecvate în rezolvarea problemelor; 

  - profesionistul nu face discriminări în funcţie de gen, vârstă, capacitate fizică 
sau mintală, culoare, categorie socială, rasă, religie, limbă, convingere politică; 

  - profesionistul nu intră în relaţii de consiliere cu prieteni, colegi, cunoscuţi 
sau rude; 

  - profesionistul evită transpunerea în starea emoţională a clientului; 

  - profesionistul trebuie să îşi controleze propriile sentimente şi să îşi reprime 
propriile afecţiuni, profesionistul trebuie să asculte, să acorde atenţie reală 
fiecărui client, să evite atitudinile superficiale şi neglijente; 

  - profesionistul nu se va implica în relaţii sentimentale cu clientul; 

  - profesionistul pune interesul clientului mai presus de interesul său; 



  - profesionistul nu poate impune o decizie luată de el clientului său, 
profesionistul trebuie să ţină seama de opţiunea clientului; 

4. In furnizarea serviciilor de îngrijire la domiciliu a persoanei vârstnice, 
a serviciilor acordate de către asistentul personal la domiciliul persoanelor cu 
handicap grav precum şi a serviciilor de zi din cadrul centrelor de zi, dacă este 
cazul: 

  - furnizarea serviciilor se realizează cu respectarea normelor legale în vigoare, 
după caz: în baza contractului încheiat între părţi, a planului de servicii stabilit 
prin acordul părţilor sau a planului individualizat de protecţie; 

  - profesionistul implică beneficiarii şi partenerii în procesul de organizare şi 
dezvoltare a serviciilor sociale, beneficiarii fiind informaţi asupra procedurilor 
de participare în cadrul furnizării de servicii; 

  - profesionistul se preocupă permanent pentru creşterea calităţii serviciilor 
oferite monitorizând evoluţia cazului, venind în întâmpinarea nevoilor 
beneficiarilor cu promptitudine şi eficienţă, cu respectarea termenelor legale; 

  - profesionistul manifestă corectitudine, obiectivitate şi imparţialitate în 
acordarea de servicii; 

  - personalul implicat în furnizarea serviciilor de asistenţă la domiciliul 
persoanei vârstnice şi al persoanei cu handicap trebuie să dovedească respect 
faţă de persoana asistată, să ţină seama de opţiunile acesteia, să-i respecte 
demnitatea ţinând cont de dorinţele şi starea în care se află aceştia, 
respectându-le intimitatea, manifestând atitudine de reconciliere când situaţia 
o impune; 

  - profesionalistul trebuie să-şi asume o anume mentalitate emoţională faţă de 
client oferind servicii cu respectarea condiţiilor legale, oricui le solicită în 
calitate de client, consideraţiile particulare nefiind acceptate în relaţia 
profesională; 

  - profesionistul trebuie să fie dezinteresat în relaţia sa cu clientul, trebuie să 
fie motivat mai puţin de interesul propriu şi mai mult de dorinţa de a-şi oferi 
serviciul la nivel maxim; el trebuie să fie pregătit să ofere la cerere serviciile 
sale, renunţând chiar la priorităţile vieţii private. 

 Art.8 Reguli de comportament şi conduită în relaţia coleg – coleg. 

1. Între colegi trebuie să existe cooperare şi susţinerea reciprocă motivat 
de faptul că toţi angajaţii sunt mobilizaţi pentru realizarea unor obiective 
comune conform Regulamentului de Organizare şi Funcţionare, comunicarea 
prin transferul de informaţii între colegi fiind esenţială în soluţionarea cu 
eficienţă a problemelor. 



 2. Colegii îşi datorează respect reciproc, consideraţie, dreptul la opinie, 
eventualele divergenţe, nemulţumiri apărute între aceştia soluţionându-se fără 
să afecteze relaţia de colegialitate, evitându-se utilizarea cuvintelor, a 
expresiilor şi gesturilor inadecvate, manifestând atitudine reconciliantă. 

3. Între colegi trebuie să existe sinceritate şi corectitudine, opiniile 
exprimate să corespundă realităţii, eventualele nemulţumiri dintre colegi să fie 
exprimate direct netendenţios. 

4. Relaţia dintre colegi trebuie să fie egalitară, bazată pe recunoaşterea 
intraprofesională, pe colegialitate, pe performanţă în practică şi contribuţie la 
teorie. 

5. Între colegi în desfăşurarea activităţii trebuie să fie prezent spiritul 
competiţional care asigură progresul profesional, acordarea unor servicii 
sociale de calitate, evitându-se comportamentele concurenţiale, de promovare 
ilicită a propriei imagini, de atragere a clienţilor, de denigrare a colegilor; 
comportamentul trebuie să fie competitiv, loial, bazat pe promovarea calităţilor 
şi a meritelor profesionale, nicidecum pe evidenţierea defectelor celorlalţi. 

6. În relaţia dintre colegi trebuie permanent promovat spiritul de echipă, 
deciziile fiind luate prin consens, manifestându-se deschidere la sugestiile 
colegilor, admiţând critica în mod constructiv şi responsabil, dacă este cazul, 
să împărtăşească din cunoştinţele şi experienţa acumulată în scopul 
promovării reciproce a progresului profesional. 

 Art.9 În relaţia angajat – reprezentanţi ai altor instituţii şi ai societăţii 
civile. 

1. Relaţiile fiecărui angajat cu reprezentanţii altor instituţii şi ai societăţii 
civile vor avea în vedere interesul clientului, al persoanei asistate, manifestând 
respect şi atitudine conciliantă în identificarea şi soluţionarea tuturor 
problemelor evitând situaţiile conflictuale, după caz procedând la soluţionarea 
pe cale amiabilă. 

2. În reprezentarea instituţiei în faţa oricăror persoane fizice sau juridice 
angajatul trebuie să fie de bună credinţă, contribuind la realizarea scopurilor şi 
obiectivelor serviciului. 

3. Angajatul este obligat la apărarea prestigiului serviciului, în 
desfăşurarea activităţii profesionale şi în luarea deciziilor fiind reţinut la 
respectarea întocmai a normelor legale în vigoare şi aducerea lor la cunoştinţa 
celor interesaţi, pentru promovarea unei imagini pozitive a serviciului, pentru 
asigurarea transparenţei activităţii instituţiei şi creşterea credibilităţii acesteia. 



4. Angajatul colaborează cu alte instituţii în interesul clientului, în 
scopul realizării optime a programelor şi strategiilor instituţiei, evitând 
dezvăluirea informaţiilor confidenţiale. 

5. Angajatul nu poate folosi imaginea instituţiei în scopuri personale, 
comerciale sau electorale. 

Capitolul IV 

Sancţiuni, modul de soluţionare a reclamaţiilor 

 

 Art.10 Nerespectarea prevederilor prezentului cod de etică atrage 
răspunderea persoanei vinovate. Stabilirea vinovăţiei se face cu respectarea 
procedurilor legale în vigoare şi în conformitate cu normele Codului de 
Conduită al personalului contractual, Statutul asistenţilor sociali, 
Regulamentul intern al instituţiei.  

 Art. 11 Reclamaţiile şi sesizările referitoare la acordarea serviciilor 
sociale se înregistrează şi soluţionează cu respectarea procedurii stabilită la 
nivelul instituţiei în conformitate cu normele legale în vigoare. 

 Art.12 Reclamaţiile şi sesizările se pot face şi verbal în cadrul 
programului zilnic de audienţe al conducătorului instituţiei, stabilit prin 
Regulamentul intern sau în scris şi adresat instituţiei. 

Înregistrarea sesizării se realizează prin: 

a. înscrierea în registrul de audienţe; 

b.înscrierea în registrul de intrare-ieşire al instituţiei. 

Capitolul IV 

Dispoziţii finale 

 Art.13 Prezentul cod va fi îmbunătăţit periodic dată fiind complexitatea 
experienţei în domeniul asistenţei sociale. 

 Art.14 Codul etic se va aduce la cunoştinţa cetăţenilor prin afişare la 
sediul instituţiei, cât şi prin orice alte mijloace accesibile persoanelor 
interesate. 

 

   Președinte de ședință,                                       Secretar General  

        Consilier local,                                   Iancu Viorica Raimonda 

     Lalu Tiberiu Ionu 



Anexa nr. 3 la  

H.C.L. Mânzălești nr. 46/30.06.2021 

 

CARTA DREPTURILOR 

BENEFICIARILOR DE SERVICII DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ 

 

Capitolul I 

Drepturi generale 

 

 Art.1 Beneficiarii de servicii sociale acordate de Compartimentul de 
Asistență Socială și Autoritate Tutelară  din cadrul aparatului de specialitate al 
Primarului comunei Mânzălești pot fi: copii, persoane vârstnice, persoane cu 
handicap, persoane afectate de violenţa în familie, bolnavi cronici, persoane 
care suferă de boli incurabile, persoane fără adăpost, persoane care au părăsit 
penitenciarele, familii monoparentale precum şi alte persoane aflate în situaţii 
de nevoie socială, cetăţeni români cu domiciliul sau reşedinţa pe raza comunei 
Mânzălești, judeţul Buzău, fără deosebire de rasă, naţionalitate, de origine 
etnică, de limbă, de religie, de sex, de orientare sexuală, de opinie, de 
apartenenţă politică. 

 Art.2 Pot beneficia de serviciile sociale acordate de Compartimentul de 
Asistență Socială și Autoritate Tutelară cetăţenii altor state şi apatrizii, care au 
domiciliul sau reşedinţa pe raza comunei Mânzălești. judeţul Buzău. 

 Art.3 Serviciile sociale se acordă la solicitarea clientului sau în urma 
sesizării venite din partea cetăţenilor, unor instituţii sau reprezentanţi ai 
societăţii civile. 

 Art.4 Drepturile se stabilesc, se suspendă, se modifică după caz, 
încetează în condiţiile şi procedurile prevăzute de normele legale în vigoare. 

 Art.5 Drepturile beneficiarilor de servicii sociale sunt aduse la 
cunoştinţa acestora şi a angajaţilor prin afişarea Cartei la sediul Primăriei, 
precum şi prin orice mijloace de informare accesibile persoanelor interesate. 

 Art.6 Prezenta cartă se va completa periodic funcţie de dezvoltarea şi 
diversificarea serviciilor sociale la nivelul compartimentului cu atribuții de 
asistență socială şi funcţie de reglementările legale ce vor apare în domeniu. 

 

 



Capitolul II 

Drepturi comune beneficiarilor de servicii sociale 

 

 Art.7 Beneficiarilor serviciilor sociale li se respectă drepturile şi 
libertăţile fundamentale fără nici o discriminare bazată pe etnie, sex sau 
orientare sexuală, stare civilă, convingeri politice şi/sau religioase, deficienţe 
fizice sau psihice sau pe alte asemenea criterii. 

 Art.8  Beneficiarilor de servicii sociale li se respectă dreptul la demnitate 
prin recunoaşterea valorii fiecăruia ca fiinţă raţională, posesoare a unor 
drepturi şi libertăţi inalienabile, indestructibile şi imprescriptibile, capabilă să 
îşi controleze propria sa viaţă, respectându-se convingerile sale politice, 
religioase, culturale, sociale. 

 Art.9 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 clientului la libertatea 
de a alege varianta de intervenţie optimă. 

 Art.10 Beneficiarilor de servicii sociale li se respectă dreptul la 
confidenţialitate şi intimitate, informaţiile privind identitatea clientului 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.11 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 funcţie de resursele umane şi materiale ale 
serviciului. 

 Art.12 Beneficiarii de servicii sociale au dreptul la politeţe şi consideraţie 
din partea profesionistului, creându-se posibilitatea unei cooperări 
constructive într-un climat de încredere reciprocă  între cei doi factori implicaţi 
în acordarea serviciilor sociale. 

 Art.13 Beneficiarii de servicii sociale au dreptul la noninterferenţă, 
respectiv la dreptul la reţinere, acea libertate negativă care conferă demnitatea 
de a avea propriile valori şi credinţe şi a nu discuta cu profesionistul 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.14 Beneficiarilor de servicii sociale li se respectă dreptul la viaţa 
intimă pe tot parcursul procesului de furnizare a serviciilor. 



 Art.15 Beneficiarii de servicii sociale au dreptul să participe la evaluarea 
serviciilor sociale acordate, putând negocia orice modificare cu profesionistul şi 
de a realiza orice activitate de intervenţie pe baza unui contract, contractul 
neputând fi modificat unilateral. 

 Art.16 Beneficiarii de servicii sociale au dreptul de a-şi exprima 
nemulţumirea cu privire la acordarea serviciilor sociale. 

 

Capitolul III 

Drepturi specifice beneficiarilor de servicii de informare 

 Art.17 Beneficiarii serviciilor de informare au dreptul la o informare 
corectă, obiectivă, conformă cu realitatea şi centrată pe problema clientului 
fiind transmisă într-un limbaj clar, concis, adaptat la capacitate de înţelegere a 
clientului dându-i clientului posibilitatea de a opta în cunoştinţă de cauză 
pentru o formă sau alta de ajutor. 

 Art.18 Beneficiarii serviciilor de informare au dreptul la o informare 
adaptată în funcţie de nevoile  şi problemele lor. 

 Art.19 Beneficiarii serviciilor de informare au dreptul la o informare 
completă care să cuprindă toate avantajele şi dezavantajele opţiunilor posibile. 

 Art.20 Beneficiarii de servicii de informare au dreptul la o informare 
operativă realizată în cel mai scurt timp posibil de la momentul solicitării. 

Capitolul IV 

Drepturi specifice beneficiarilor de servicii de consiliere 

 Art.21 Beneficiarii de servicii sociale au dreptul la autodeterminare prin 
alegerea modalităților de acțiune dorite, în urma prezentării opțiunilor către 
profesionist.  

 Art.22 Beneficiarii de servicii sociale au dreptul la o consiliere adaptată 
nevoilor clientului ceea ce presupune din partea profesionistului o explorare 
aprofundată a problemelor şi totodată o explorare a soluţiilor alternative în 
vederea depăşirii situaţiei de risc în care se află clientul. 

 Art.23 Beneficiarii de servicii sociale au dreptul la o consiliere neutră şi 
imparţială ceea ce presupune neimplicarea profesionistului în relaţii 
sentimentale, de rudenie, de prietenie cu clientul, cât şi netranspunerea 
profesionistului în starea emoţională a clientului. 

 



Capitolul V 

Drepturi specifice beneficiarilor de servicii sociale (persoane cu handicap), 

asigurate deasistentul personal 

 

 Art.24 Dreptul de a fi tratat cu respect, bună credinţă şi înţelegere. 

 Art.25 Dreptul de a beneficia de îngrijire la domiciliu conform 
contractului de muncă încheiat de asistentul personal cu primarul comunei 
Mânzălești. 

 Art.26 Dreptul de a beneficia de sprijin în realizarea planului de 
recuperare. 

 Art.27 Ajutor şi sprijin pentru implicarea sa în viaţa cotidiană. 

 

Capitolul VI 

Obligaţii comune beneficiarilor de servicii sociale 

 

 Art.28 Beneficiarii serviciilor sociale au obligaţia de a spune 
profesionistului adevărul, de a furniza acestuia informaţii corecte cu privire la 
identitate, situaţie familială, socială, medicală şi economică. 

 Art.29 Beneficiarii serviciilor sociale au datoria de a accepta 
responsabilităţi, respectiv de a-şi asuma toate responsabilităţile obişnuite ale 
unei fiinţe umane ca membru al unei familii, al comunităţii şi ca cetăţean în 
acord cu normele legale în vigoare. 

 Art.30 Beneficiarii serviciilor sociale sunt obligaţi să participe la procesul 
de furnizare a serviciilor sociale. 

 Art.31 Beneficiarii serviciilor sociale au obligaţia să comunice 
compartimentului cu atribuții de asistență socială orice modificare intervenită 
în legătură cu situaţia lor personală pe tot parcursul acordării serviciului 
social. 

 Art.32 Beneficiarii serviciilor sociale au obligaţia de a coopera cu 
profesionistul în acordarea serviciilor sociale. 

 Art.33 Beneficiarii serviciilor sociale au obligaţia de a sesiza Primarul 
Comunei Mânzălești în cazurile în care profesionistul nu-şi îndeplineşte 
corespunzător atribuţiile prevăzute în fişa postului şi obligaţiile prevăzute în 
Codul etic. 



 Art.34 Beneficiarii serviciilor sociale au obligaţia să manifeste respect în 
relaţia cu profesionistul. 

 

Capitolul VII 

Obligaţii specifice beneficiarilor de servicii sociale 

 

 Art.35 Obligaţiile beneficiarilor de servicii sociale de informare şi 
consiliere, după caz. 

 Art.36 Obligaţiile beneficiarilor de servicii sociale (persoane cu handicap) 
asigurate de asistentul personal: 

a) actualizarea certificatului de încadrare în gradul de handicap prevăzut de 
lege; 

b) respectarea şi participarea la realizarea planului de recuperare stabilit de 
Comisia de expertiză medicală; 

c) aducerea la cunoştinţa compartimentului de asistenţă socială a oricărei 
modificări survenite în situaţia social-economică, familială. 

 

Capitolul VIII 

 Dispoziţii finale 

 

 Art.37 Prezenta cartă va fi îmbunătăţită periodic, dată fiind 
complexitatea experienţei în domeniul asistenţei sociale și se va completa 
corespunzător legislației în vigoare. 

 Art.38 Carta drepturilor se va aduce la cunoştinţa cetăţenilor prin 
afişare la sediul instituţiei, cât şi prin orice alte mijloace accesibil. 

 

 

 

   Președinte de ședință,                                      Secretar General UAT  

        Consilier local,                                   Iancu Viorica Raimonda 

    Lalu Tiberiu Ionuț                          

                        


