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JUDETUL SIBIU 
CONSILIUL LOCAL AL ORASULUI COPSA MICA         

                                         Anexa nr.3 la HCL.nr.5 / 2010      

CARTA DREPTURILOR  

BENEFICIARILOR DE SERVICII DE ASISTENTA SOCIALA    

CAPITOLUL I  

DREPTURI GENERALE     

Art.1. Beneficiarii de servicii sociale acordate de serviciu pot fi: copii, persoane 
vârstnice, persoane cu handicap, persoane afectate de violen a în familie, bolnavi cronic, 
persoane care sufer de boli incurabile, persoane f r ad post, persoane care au p r sit 
penitenciarele, familii monoparentale precum i alte persoane aflate în situa ii de nevoie 
social , cet eni români cu domiciliul sau re edin a pe raza orasului Copsa Mica, f r 
deosebire de ras , na ionalitate, de origine etnic , de limb , de religie, de sex, de 
orientare sexual , de opinie, de apartenen politic .   

Art.2. Pot beneficia de serviciile sociale acordate de serviciu cet enii altor state i 
apatrizii, care au domiciliul sau re edin a pe raza orasului Copsa Mica.  

Art.3. Serviciile sociale se acord la solicitarea clientului sau în urma sesiz rii 
venite din partea cet enilor, unor institu ii etc   

Art.4. Drepturile se stabilesc, se suspend , se modific dup caz înceteaz în 
condi iile i procedurile prev zute de normele legale în vigoare.   

Art.5. Drepturile beneficiarilor de servicii sociale sunt aduse la cuno tin a acestora 
i a angaja ilor prin afi area Cartei la sediul serviciului precum i prin orice mijloace de 

informare accesibile persoanelor interesate.   

Art.6. Prezenta cart se va completa periodic func ie de dezvoltarea i 
diversificarea serviciilor sociale la nivelul serviciului i func ie de reglement rile legale ce 
vor aparea în domeniu.        
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CAPITOLUL II  

DREPTURI COMUNE BENEFICIARILOR DE SERVICII SOCIALE   

Art.7. Beneficiarilor serviciilor sociale li se respect drepturile i libert ile 
fundamentale f r nici o discriminare bazat pe etnie, sex sau orientare sexual , stare 
civil , convingeri politice i / sau religioase, deficien e fizice sau psihice sau pe alte 
asemenea criterii.   

Art.8. Beneficiarilor de servicii sociale li se respect dreptul la demnitate prin 
recunoa terea valorii fiec ruia ca fiin  respectându-se convingerile sale politice, 
religioase, culturale, sociale.  

Art.9. Beneficiarilor de servicii sociale li se respect dreptul la autodeterminare prin 
implicarea lor direct în luarea deciziilor privind interven ia social care îi vizeaz cu 
afirmarea dreptului clientului la libertatea de a alege varianta de interven ie optim .  

Art.10. Beneficiarilor de servicii sociale li se respect dreptul la confiden ialitate i 
intimitate, informa iile privind identitatea clientului i aspectele de intimitate ale problemei 
sale neputând fi divulgate sau f cute publice decât cu permisiunea acestuia  

Art.11. Beneficiarilor de servicii sociale li se asigur continuitatea serviciilor sociale 
furnizate atâta timp cât se men in condi iile care au generat starea de nevoie precum i 
func ie de resursele umane i materiale ale serviciului.  

Art.12. Beneficiarii de servicii sociale au dreptul la respect din partea 
profesionistului creându-se posibilitatea unei cooper ri constructive într-un climat de 
încredere reciproc între cei doi factori implica i în acordarea serviciilor sociale.  

Art.13. Beneficiarii de servicii sociale au dreptul la re inere, acea libertate negativ 
care confer demnitatea de a avea propriile valori i credin e i a nu discuta cu 
profesionistul situa iile pe care nu le consider relevante pentru situa ia social în cauz , 
beneficiarii fiind îndrept i i s decid dac doresc sau nu o alt form de ajutor.  

Art.14. Beneficiarilor de servicii sociale li se respect dreptul la via a intim pe tot 
parcursul procesului de furnizare a serviciilor.  

Art.15. Beneficiarii de servicii sociale au dreptul de a- i exprima nemul umirea cu 
privire la acordarea serviciilor sociale.  

CAPITOLUL III  

DREPTURI SPECIFICE BENEFICIARILOR 
DE SERVICII DE INFORMARE   

Art.16. Beneficiarii serviciilor de informare au dreptul la o informare corect , 
obiectiv , conform cu realitatea i centrat pe problema clientului fiind transmis într-un 
limbaj clar, concis, adaptat la capacitate de în elegere a clientului dându-i clientului 
posibilitatea de a opta pentru o form sau alta de ajutor.  

Art.17. Beneficiarii serviciilor de informare au dreptul la o informare adaptat în 
func ie de nevoile i problemele lor., cu avantajele si dezavantajele optiunilor.  
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Art.18. Beneficiarii de servicii de informare au dreptul la o informare operativ 

realizat în cel mai scurt timp posibil de la momentul solicit rii.     

CAPITOLUL IV  

DREPTURI SPECIFICE BENEFICIARILOR  
DE SERVICII DE CONSILIERE  

Art.19. Beneficiarii de servicii sociale au dreptul la o consiliere adaptat nevoilor 
clientului ceea ce presupune din partea profesionistului o explorare aprofundat a 
problemelor i a solu iilor alternative în vederea dep irii situa iei de risc în care se afl

 

clientul.  

Art.20. Beneficiarii de servicii sociale au dreptul la o consiliere neutr i impar ial 
ceea ce presupune neimplicarea profesionalistului în rela ii sentimentale, de rudenie, de 
prietenie cu clientul.   

CAPITOLUL V  

DREPTURI SPECIFICE PERSOANELOR  VARSTNICE CARE BENEFICIAZA DE 
INGRIJIRE LA DOMICILIU   

Art.21. Dreptul de a fi informa i despre calificarea i experien a personalului care le 
acord îngrijirea la domiciliu 

Art.22. Dreptul de a fi vizitate pe perioada cât sunt internate în spital..  

Art.23. Dreptul de a beneficia de servicii de îngrijire permanent prin înlocuirea 
îngrijitorilor la domiciliu în perioada de concediu în limita posibilit ilor.  

Art.24. Dreptul de a fi consulta i cu privire la programul de îngrijire, de a renun a la 
serviciile socio-medicale de natur social stabilite ini ial în baza unei reevalu ri a gradului 
de dependen i de a solicita altele care se impun.   

CAPITOLUL VI  

DREPTURI SPECIFICE BENEFICIARILOR DE SERVICII SOCIALE (PERSOANE 
CU HANDICAP) ASIGURATE DE ASISTENTUL PERSONAL    

Art.25. Dreptul de a fi tratat cu respect, bun credin i în elegere.   

Art.26. Dreptul de a beneficia de îngrijire la domiciliu conform contractului de 
munc încheiat de asistentul personal cu Primarul orasului Copsa Mica   

Art.27. Dreptul de a beneficia de sprijin în realizarea planului de recuperare.   

Art.28. Ajutor i sprijin pentru implicarea sa în via a cotidian . 
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CAPITOLUL VIII   

OBLIGATII COMUNE BENEFICIARILOR DE SERVICII SOCIALE   

Art.29. Beneficiarii serviciilor sociale au obliga ia de a spune profesionistului 
adev rul, de a furniza acestuia informa ii corecte cu privire la identitate, situa ie familial , 
social , medical i economic .   

Art.30. Beneficiarii serviciilor sociale au datoria de a accepta responsabilit i, 
respectiv de a- i asuma toate responsabilit ile obi nuite ale unei fiin e umane ca membru 
al unei familii, al comunit ii i ca cet ean în acord cu normele legale în vigoare.   

Art.31. Beneficiarii serviciilor sociale sunt obliga i s participe la procesul de 
furnizare a serviciilor sociale.     

Art.32. Beneficiarii serviciilor sociale au obliga ia s comunice serviciului social 
orice modificare intervenit în leg tur cu situa ia lor personal pe tot parcursul acord rii 
serviciului social.    

Art.33. Beneficiarii serviciilor sociale au obliga ia de a coopera cu profesionistul în 
acordarea serviciilor sociale.  

Art.34. Beneficiarii serviciilor sociale au obliga ia de a sesiza conducerea 
Serviciului Public de Asisten Social în cazurile în care profesionistul nu- i îndepline te 
corespunz tor atribu iile prev zute în fi a postului i obliga iile prev zute în Codul etic.  

Art.35. Beneficiarii serviciilor sociale au obliga ia s manifeste respect în rela ia cu 
profesionistul.   

CAPITOLUL IX   

OBLIGATII SPECIFICE BENEFICIARILOR DE SERVICII SOCIALE    

Art.36. Obliga iile beneficiarilor de servicii sociale (persoane vârstnice) care 
beneficiaz de îngrijire la domiciliu: 

- participarea în m sura posibilit ilor la serviciile casnice acordate; 
- anun area din timp a Serviciului Public de Asisten Social cazurile în care 

acesta p r se te domiciliul pentru o anumit perioad   

Art.37. Obliga iile beneficiarilor de servicii sociale (persoane cu handicap) asigurate 
de asistentul personal: 

- actualizarea certificatului de încadrare în gradul de handicap prev zut de lege; 
- respectarea i participarea la realizarea planului de recuperare stabilit de Comisia 

de expertiz medical ; 
- aducerea la cuno tin a conducerii Serviciului Public de Asisten Social a oric rei 

modific ri survenite în situa ia social-economic , familial .    
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CAPITOLUL X  

DISPOZITII FINALE   

Art.38. Prezenta cart va fi îmbun t it periodic.   

Art.39. Carta drepturilor 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.40. Prezenta cart a drepturilor a fost aprobat în edin a Consiliului Local al 
orasului Copsa Mica, la data de 26.01.2010.   

   Intocmit 
   Referent Asistenta Sociala 
   Sandor Benko   

  PRESEDINTE DE SEDINTA     Contrasemneaza 
  TIBOR KIS        SECRETAR          

Dorin Serban     
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