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JUDETUL SIBIU 
CONSILIUL LOCAL AL ORASULUI COPSA MICA   

              Anexa nr.2 la H.C.L. nr.5 / 2010     

CODUL ETIC  

AL PERSONALULUI CARE OFER SERVICII SOCIALE     

CAPITOLUL I  

DISPOZITII GENERALE   

Art.1. Codul etic cuprinde norme de conduit obligatorii în leg tur cu exerci iul 
îndatoririlor profesionale ale personalului care ofer servicii sociale precum i principiile i 
valorile care stau la baza furniz rii serviciilor sociale.   

Art.2. Prevederile prezentului cod etic se aplic angajatilor care ofer servicii 
sociale atât la sediul Serviciului Public de Asisten Social cât i la domiciliul persoanelor 
vârstnice.  

Art.3. Normele de conduit cuprinse în codul etic sunt în conformitate cu 
reglement rile legale în vigoare din domeniul asisten ei sociale.  

Art.4. Serviciile sociale oferite trebuie s r spund nevoilor sociale individuale, 
familiale sau de grup, în vederea prevenirii, limit rii i dep irii unor situa ii de dificultate, 
vulnerabilitate sau dependen , pentru prevenirea marginaliz rii i excluziunii sociale i în 
scopul cre terii calit ii vie ii.  

CAPITOLUL II  

PRINCIPIILE I VALORILE CARE STAU LA BAZA  
FURNIZ RII SERVICIILOR SOCIALE  

Art.5. Principiile i valorile care stau la baza furniz rii serviciilor sociale sunt:  

PRINCIPII 
a. Principiul solidarit ii sociale

 

Comunitatea particip la sprijinirea persoanelor care nu î i pot asigura nevoile 
sociale, pentru men inerea i înt rirea coeziunii sociale. 

b. Principiul universalit ii

 

Fiecare persoan are dreptul la asisten social , în condi iile prev zute de lege.  
c. Principiul subsidiarit ii

 

Statul prin autorit ile publice locale intervine când resursele personale i 
comunitare nu au satisf cut sau au satisf cut insuficient nevoile sociale ale persoanelor cu 
domiciliul sau re edin a pe raza orasului Copsa Mica 

d. Principiul planific rii i furniz rii de servicii sociale pe baza datelor 
concrete
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Pentru asigurarea unor servicii de calitate care s satisfac nevoile celor mai  

defavorizate categorii sociale, planificarea i furnizarea acestor servicii au la baz o bun 
informare privind nevoia social pe care serviciile încearc s o acopere. 

e. Proximitate în furnizarea de servicii sociale

 
Serviciile sociale oferite vor fi adaptate nevoilor comunit ii sociale în schimbare ale 

fiec rei persoane si la indemana cetatenilor. 
f. Abordarea integrat în furnizarea serviciilor sociale

 
Acordarea de servicii sociale se bazeaz pe evaluarea nevoilor solicitan ilor, si 

interventia asupra tuturor aspectelor problemei de rezolvat. 
g. Eficacitate i eficien

 

Serviciile sociale oferite trebuie s fie eficace i eficiente, resursele posibile s fie 
corect utilizate, r spunzând nevoii sociale a solicitantului . 

In acordarea serviciilor se vor depune toate eforturile pentru rezolvarea situatiei de 
criza in care se gaseste solicitantul , pastrandu-se urmatoarele caracteristici: calitative, 
adecvate si pe o  perioada de timp adecvata.   

h. Îmbun t irea continu  a calitatii

 

Serviciul Public de Asisten Social urmareste satisfacerea nevoilor sociale ale 
comunit ii fiind preocupat de îmbun t irea permanent a calit ii serviciilor sociale 
urm rind respectarea standardelor de calitate.  

i. Orientarea spre rezultate

 

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

VALORI  

a. Egalitatea de anse

 

Toate persoanele vulnerabile au acces  la serviciile sociale , fara discriminare, 
indiferent de natura politica, economica, religioasa etc.  

b. Libertatea de a alege serviciul social în func ie de nevoia social

 

Fiec rei persoane îi este respectat alegerea f cut privind serviciul social ce 
r spunde nevoii sale sociale.  

c. Transparen a în acordarea serviciilor sociale             
Fiecare persoan are acces la informa iile privind drepturile fundamentale, m surile 

legale de asisten social precum i posibilitatea de contestare a deciziei de acordare a 
unor servicii sociale.  

d. Confiden ialitatea 

  

În acordarea serviciilor sociale se impune luarea de m suri posibile astfel încât 
informa iile care privesc pe beneficiar s nu fie divulgate sau f cute publice f r acordul 
persoanei respective.         

e. Demnitatea uman

 

Fiecare persoan este unic i trebuie s i se respecte demnitatea.     
To i oamenii sunt trata i cu demnitate cu privire la modul lor de via , cultur , 

credin ele i valorile personale.                                
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CAPITOLUL III  

REGULILE DE COMPORTAMENT SI CONDUITA 
IN ACORDAREA SERVICIILOR SOCIALE  

Art.6. Complexitatea i diversitatea rela iilor în baza c rora se acord servicii 
sociale impune respectarea unor norme de comportament i conduit .  

Art.7. Reguli de comportament i conduit în rela ia client  profesionist:      

1. În identificarea clientului, eviden ierea, diagnosticarea i evaluarea nevoii sociale, 
în vederea realiz rii de ac iuni i m suri cu caracter preventiv, monitorizare: 

-  profesionistul trebuie s manifeste disponibilitate fa de clientul de bun voie, 
care vine din proprie ini iativ la asistentul social cât i cel involuntar ca i când asistentul 
social a fost trimis la client i el a ini iat interven ia, s fie dispus s asculte i s fie 
interesat de ceea ce îi spune clientul;  

- profesionistul stabile te împreun cu clientul care este problema asupra c reia 
urmeaz s se ac ioneze; 

- s asculte i s nu intervin decât în momentele propice;  
- s inspire încredere clientului; 
-  s tie s -I suscite i s -i men in interesul pentru subiectul interviului; 
- s manifeste empatie, respectiv s în eleag ceea ce îi spune interlocutorul, s fie 

capabil s se pun în situa ia acestuia; 
-  s reduc , pe cât posibil, distan a dintre el i client (distan a datorat diferen elor 

de statut social, de cultur , de sex, etc.); 
- profesionistul trebuie s fie capabil de a înl tura barierele psihologice ale 

comunic rii i s - i dea seama de mecanismele de ap rare ale eului pe care clientul le 
utilizeaz pentru a ocoli r spunsurile mai sensibile i problemele care-l privesc 
îndeaproape;  

2. În furnizarea serviciilor de informare

 

Informare competent , corect , complet , adecvat , transparent , operativ : 
- profesioni tii trebuie s ofere cel mai competent ajutor posibil ceea ce presupune 

o bun preg tire profesional , teoretic i practic , limbajul profesional trebuie s fie clar, 
concis la nivelul capacit ii de în elegere a clientului, clientului i se vor prezenta date, 
avantajele i dezavantajele op iunilor posibile, informarea trebuie s r spund nevoilor i 
problemelor clientului, informarea s se fac în cel mai scurt timp de la solicitarea 
clientului.  

3. În furnizarea serviciilor de consiliere

 

- consilierea se realizeaz în baza unui contract între serviciul public i client cu 
precizarea drepturilor i obliga iilor p r ilor precum i a sanc iunilor în cazul nerespect rii 
clauzelor contractuale; 

- profesionistul face o analiz corect i obiectiv a nevoilor i problemelor 
obiectului alegând strategia i metodele adecvate în rezolvarea problemelor; 

- profesionistul nu face discrimin ri în func ie de gen, vârst , capacitate fizic sau 
mintal , culoare, categorie social , ras , religie, limb , convingere politic ; 

- profesionistul nu intr în rela ii de consiliere cu prieteni, colegi, cunoscu i sau rude; 
- profesionistul evit transpunerea în starea emo ional a clientului; profesionistul 

trebuie s î i controleze propriile sentimente i s î i reprime propriile afec iuni, 
profesionistul trebuie s asculte, s acorde aten ie real fiec rui client, s evite atitudinile 
superficiale i neglijente; 

- profesionistul nu se va implica în rela ii sentimentale cu clientul; 
- profesionistul pune interesul clientului mai presus de interesul s u; 
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-  profesionistul nu poate impune o decizie luat de el clientului s u, profesionistul 

trebuie s in seama de op iunea clientului;    

4. In furnizarea serviciilor de îngrijire la domiciliu a persoanei vârstnice, a serviciilor 
acordate de c tre asistentul personal la domiciliul persoanelor cu handicap grav precum i 
a serviciilor de zi din cadrul centrelor de zi:

  
- furnizarea serviciilor se realizeaz cu respectarea normelor legale în vigoare, 

dup caz: în baza contractului încheiat între p r i, a planului de servicii stabilit prin acordul 
p r ilor sau a planului individualizat de protec ie; 

- profesionistul implic beneficiarii i partenerii în procesul de organizare i 
dezvoltare a serviciilor sociale, beneficiarii fiind informa i asupra procedurilor de participare 
în cadrul furniz rii de servicii;  

- profesionistul se preocup

 

permanent pentru cre terea calit ii serviciilor oferite 
monitorizând evolu ia cazului, venind în întâmpinarea nevoilor beneficiarilor cu 
promptitudine i eficien cu respectarea termenelor legale;  

- profesionistul manifest corectitudine, obiectivitate i impar ialitate în acordarea 
de servicii;  

- personalul implicat în furnizarea serviciilor de asisten la domiciliul persoanei 
vârstnice i al persoanei cu handicap trebuie s dovedeasc respect fa de persoana 
asistat , s in seama de op iunile acesteia, s -I respecte demnitatea inând cont de 
dorin ele i starea în care se afl ace tia respectându-le intimitatea, manifestând atitudine 
de reconciliere când situa ia o impune;  

- profesionalistul trebuie s - i asume o anume mentalitate emo ional fa  de client 
oferind servicii cu respectarea condi iilor legale, oricui le solicit în calitate de client, 
considera iile particulare nefiind acceptate în rela ia profesional ;  

- profesionistul trebuie s fie dezinteresat în rela ia sa cu clientul, trebuie s fie 
motivat mai pu in de interesul propriu i mai mult de dorin a de a- i oferi serviciul la nivel 
maxim; el trebuie s fie preg tit s ofere la cerere serviciile sale, renun ând chiar la 
priorit ile vie ii private.   

Art.8. Reguli de comportament i conduit în rela ia coleg  coleg.   

1. Între colegi trebuie s existe cooperare i sus inerea reciproc motivat de faptul 
c to i angaja ii sunt mobiliza i pentru realizarea unor obiective comune conform 
Regulamentului de Organizare i Func ionare, comunicarea prin transferul de informa ii 
între colegi fiind esen ial în solu ionarea cu eficien a problemelor.   

2. Colegii î i datoreaz respect reciproc, considera ie, dreptul la opinie, eventualele 
divergen e, nemul umirii, ap rute între ace tia solu ionându-se f r s afecteze rela ia de 
colegialitate, evitându-se utilizarea cuvintelor, a expresiilor i gesturilor inadecvate, 
manifestând atitudine reconciliant .   

3. Intre colegi trebuie s existe sinceritate i corectitudine, opiniile exprimate s 
corespund realit ii, eventualele nemul umiri dintre colegi s fie exprimate direct 
netenden ios.   

4. Rela ia dintre colegi trebuie s fie egalitar , bazat pe recunoa terea 
intraprofesional , pe colegialitate, pe performan în practic i contribu ie la teorie.   

5. Între colegi în desf urarea activit ii trebuie s fie prezent spiritul competi ional 
care asigur progresul profesional, acordarea unor servicii sociale de calitate, evitându-se 
comportamentele concuren iale, de promovare ilicit a propriei imagini, de atragere a 
clien ilor, de denigrare a colegilor; comportamentul trebuie s fie competitiv, loial, bazat pe 
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promovarea calit ilor i a meritelor profesionale nicidecum pe eviden ierea defectelor 
celorlal i.        

6. În rela ia dintre colegi trebuie permanent promovat spiritul de echip , deciziile 
fiind luate prin consens, manifestându-se deschidere la sugestiile colegilor admi ând critica 
în mod constructiv i responsabil dac este cazul, s împ rt easc din cuno tin ele i 
experien a acumulat în scopul promov rii reciproce a progresului profesional.   

Art.9. În rela ia angajat 

 
reprezentan i ai altor institu ii i ai societ ii civile.

   

1. Rela iile fiec rui angajat cu reprezentan ii altor institu ii i ai societ ii civile vor 
avea în vedere interesul clientului, al persoanei asistate, manifestând respect i atitudine 
conciliant în identificarea i solu ionarea tuturor problemelor evitând situa iile conflictuale, 
dup caz procedând la solu ionarea pe cale amiabil .   

2. În reprezentarea institu iei în fa a oric ror persoane fizice sau juridice angajatul 
trebuie s fie de bun credin , contribuind la realizarea scopurilor i obiectivelor 
serviciului.   

3. Angajatul este obligat la ap rarea prestigiului serviciului, în desf urarea 
activit ii profesionale i în luarea deciziilor fiind re inut la respectarea întocmai a normelor 
legale în vigoare i aducerea lor la cuno tin a celor interesa i, pentru promovarea unei 
imagini pozitive a serviciului, pentru asigurarea transparen ei activit ii institu iei i 
cre terea credibilit ii acesteia.   

4. Angajatul colaboreaz cu alte institu ii în interesul clientului în scopul realiz rii 
optime a programelor i strategiilor institu iei evitând dezv luirea informa iilor confiden iale.   

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

Sanc iuni, modul de solu ionare a reclama iilor   

Art.10. Nerespectarea prevederilor prezentului cod de etic atrage r spunderea 
persoanei vinovate.  

Stabilirea vinov iei se face cu respectarea procedurilor legale în vigoare i în 
conformitate cu normele Codului de Conduit al personalului contractual, Statutul 
asisten ilor sociali, Regulamentul intern al institu iei.   

Art.11. Reclama iile i sesiz rile referitoare la acordarea serviciilor sociale se 
înregistreaz i solu ioneaz cu respectarea procedurii stabilit la nivelul institu iei în 
conformitate cu normele legale în vigoare.    

Art.12. Reclama iile i sesiz rile se pot face i verbal în cadrul programului zilnic 
de audien e al sefului serviciului, stabilit prin Regulamentul intern sau în scris i adresat 
institu iei.    

Înregistrarea sesiz rii se realizeaz prin:  

a. înscrierea în registrul de audien e; 
b. înscrierea în registrul sesiz rilor telefonice; 
c. înregistrarea la biroul de rela ii cu publicul de c tre inspectorul de serviciu;  
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CAPITOLUL IV  

DISPOZITII FINALE   

Art.13. Prezentul cod va fi îmbun t it periodic  
Art.14. Codul etic se va aduce la cuno tin a cet enilor prin afi are la sediul 

institu iei cât i prin orice alte mijloace accesibile persoanelor interesate.   

Art.15. Prezentul cod a fost aprobat în edin a Consiliului Local al orasului Copsa 
Mica din data de 26.01.2010.    

    Intocmit   
  Referent Asistenta Sociala 

    Sandor Benko   

   PRESEDINTE DE SEDINTA     Contrasemneaza 
   Tibor Kis        SECRETAR          

Dorin Serban  
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