
SECTIUNEA 5.  DREPTURI SI ETICA 

 

5.1 Drepturile beneficiarilor 

 

 Centrul de servicii de ingrijire si asistenta la domiciliu respecta in cadrul procesului de 

acordare a serviciilor, drepturile si libertatile fundamentale ale beneficiarilor. 

Drepturile si obligatiile beneficiarului sunt prevazute in Contractul de furnizare a serviciilor 

incheiat cu acesta, la sectiunile 8 si 9, dupa cum urmeaza: 

«  8.Drepturile beneficiarului 

8.1. În procesul de acordare a serviciilor sociale prevazute , furnizorul de servicii sociale va 

respecta drepturile şi libertăţile fundamentale ale beneficiarului de servicii sociale. 

    8.2. Beneficiarul are următoarele drepturi contractuale conform Odinului nr. 2126/2014: 

a) sa i se respecte drepturile si libertatile fundamentale fara nici o discriminare 

b) sa fie informat cu privire la drepturile sociale , serviciile primite, precum si cu privire la 

situatiile de risc ce pot apare pe parcursul derularii serviciilor 

c) sa i se comunice drepturile si obligatiile, in calitate de beneficiar al serviciilor sociale 

d) sa beneficieze de serviciile prevazute in contractul de furnizare servicii 

e) sa participe la procesul de luare a deciziilor in furnizarea serviciilor 

f) sa i se asigure pastrarea confidentialitatii asupra datelor personale, informatiilor furnizate si 

primite 

g) sa i se garanteze demnitatea si intimitatea 

h) sa fie protejati impotriva riscului de abuz si neglijare  

i) sa isi exprime liber opinia cu privire la serviciile primite 

j) de a fi sau nu deacord ca imagina sa sa fie utilizata cu scopul de a  promova proiectul si 

rezultatele acestuia precum si  in activitati de lobby si in diverse campanii de  strangere de fonduri 

si de sensibilizare derulate de catre furnizor.Exprimarea acordului se face prin semnarea unui  

Acordul de utilizare a imaginii beneficiarului , care este  anexa a prezentului contract. » 

    9. Obligaţiile beneficiarului: 

    9.1. să participe activ în procesul de furnizare a serviciilor sociale şi la reevaluarea şi revizuirea 

planului individualizat de asistenţă şi îngrijire; 

    9.2. să furnizeze informaţii corecte cu privire la identitatea şi situaţia familială, medicală, 

economică şi socială şi să permită furnizorului de servicii sociale verificarea veridicităţii acestora; 

    9.3. să respecte termenele şi clauzele stabilite în cadrul planului individualizat de asistenţă şi 

îngrijire; 

    9.4. să contribuie, daca este necesar,  la plata costurilor serviciilor sociale primite cu o cotă-

parte din costul total al serviciului/serviciilor acordat/acordate de furnizor, conform celor  

stipulate la  pct. 3.2 ; 

    9.5. să anunţe orice modificare intervenită în legătură cu situaţia sa personală pe parcursul 

acordării serviciilor sociale; 

    9.6. să respecte regulamentul de ordine internă al furnizorului de servicii sociale (reguli de 

comportament, program, persoanele de contact etc.)“ 

 Beneficiarilor le sunt explicate si detaliate drepturile si obligatiile in momentul semnarii 

contractului de catre managerul de proiect.Aceste sesiuni de informare sunt inregistrate in 

Registrul privind informarea beneficiarilor existent in doatrea CID. 

Personalul serviciului are obligatia de a respecta drepturile beneficiarilor. Aceasta 

obligatie este stipulata in Fisa de post a fiecarui angajat, pe care acestia o semneaza la angajare. 

Managerul de proiect, organizeaza, cel putin 1 data pe an o sesiune de instruire a personalului 

angajat cu tematica legata de respectarea drepturilor beneficiarilor, sesiune care se va inregistrain 

Registrul privind perfectionarea continua a angajatilor existent la sediul proiectului. 

 

Fiecare CID din cadrul Asociatiei Caritas Blaj, isi desfasoara activitatea in baza unui Cod de 

etica. Acest document cuprinde principiile etice care guverneaza relatiile din cadrul serviciului. 



Codul etic face parte din documentele statutare ale serviciului, obligativitatea cunoasterii si 

respectarii lui revenind tuturor angajatilor si beneficiarilor. Aceste obligatii sunt prevazute in 

Fisele de post ale angajatilor si in Contractul de furnizare al serviciilor incheiat cu beneficiarii. 

Codul etic al serviciul este anexat prezentului manual si poate fi studiat la sediul proiectului in 

intervalul orar destinat activitatilor de comunicare cu publicul. 

Managerul de proiect organizeaza  anual o sesiune de instruire a personalului cu privire la 

prevederile si modul de aplicare a Codului etic al serviciului. Participarea la sesiunea de instruire 

a personalului este obligatorie. Instruirea se consemneaza in Registrul privind perfectionarea 

continua a personalului. 

Totodata si beneficiarii sunt informati cel putin o data pe an cu privire la continutul Codului de 

etica al serviciului. Aceasta informare se inregistreaza in Registrul privind informarea 

beneficiarilor. Responsabilul cu comunicarea si informarea beneficiarilor are sarcina de a  realiza 

aceasta informare. 

 

Evaluarea gradului de satisfactie a beneficiarilor: 

Una dintre modalitatile de evaluare a calitatii serviciilor oferite de CID este evaluarea gradului de 

satisfactie a beneficiarilor. 

Serviciul are elaborat un set de chestionare privind evaluarea gradului de satisfactie a 

beneficiarilor in raport cu activitatile derulate. Asistentul social al centrului  aplica, cel putin o 

data pe an , aceste chestionare  beneficiarilor, apoi va centraliza datele colectate si va intocmi un 

Proces verbal de evaluare. Chestionarele completate si Procesul verbal aferent centralizarii 

datelor din chestionare se pastreaza intr-un dosar special, la sediul serviciului. Concluziile 

evaluarii gradului de satisfactie a beneficiarilor precum si recomandarile de imbunatatire a 

activitatii cuprinse in Procesul verbal  de evaluare vor fi comunicate managerului de proiect , care 

le va utiliza in procesul anual de evaluare si planificare  a activitatii serviciului. 

 

 

5.2 Procedura privind sesizarile si reclamatiile  

Beneficiarii sau reprezentanţii acestora au posibilitatea de a-şi exprima nemulţumirea faţă 

de serviciile furnizate. Orice sesizare sau reclamaţie se face în scris în Registrul de  sesizări si 

reclamatii care este amplasat într-un loc vizibil la sediul proiectului.Beneficiarii nedeplasabili, 

care nu au apartinatori, pot face reclamatii telefonic, prin contactarea managerului de proiect. In 

urma convorbirii telefonice, mangerul de proiect are obligatia de a intocmi o Nota telefonica in 

care sa descrie continutul convorbirii avute cu beneficiarul si termenele si metodele de rezolvare 

stabilite cu acesta. 

Managerul de proiect este responsabil cu verificarea zilnica a registrului şi luarea 

măsurilor necesare pentru anchetarea problemei şi găsirea de soluţii. În cazul în care managerul 

lipseste  responsabilitatea rezolvării reclamaţiilor revine persoanei desemnate special de acesta.  

Managerul de proiect are obligaţia de a contacta personal sau telefonic persoana care a 

făcut sesizarea/reclamaţia în cel mult 3 zile lucrătoare de la data înregistrării acesteia, pentru a o 

informa despre demersurile efectuate si pentru a cere detalii legate de sesizarea facuta de acesta. 

În cazul în care rezolvarea problemei solicită mai mult timp, managerul de proiect va cădea de 

comun acord cu persoana care a făcut sesizarea/reclamaţia asupra etapelor şi termenelor de 

rezolvare. Rezultatul final se va transmite în scris reclamantului printr-o Adresa ,  în cel mult 5 

zile lucrătoare de la data inregistrarii sesizarii, prin posta sau prin predare personala la domiciliul 

acestuia, cu confirmarea primirii prin semnatura. Un exemplar al Adresei si confirmarea primirii 

acesteia de catre beneficiar se pastreaza la sediul proiectului fiind incopciata  în dosarul 

beneficiarului. 



Beneficiarul nemulţumit de modul în care reclamaţia sau sesizarea a fost soluţionată  la acest 

nivel, poate solicita audienţă la conducătorii ierarhici superiori ai managerului de proiect.  

 

5.3 Procedura privind identificarea, semnalarea si solutionarea cazurilor de abuz si 

neglijare  asupra beneficiarilor 

 

Identificarea formelor de abuz: 

Definirea termenilor: 

1. Abuzul fizic constă în vătămarea corporală a varstnicului în cadrul interacţiunii, 

singulare sau repetate, cu o persoană aflată în poziţie de răspundere, putere sau în 

relaţie de încredere cu acesta, fiind un rezultat al unor acte intenţionate care produc 

suferinţă varstnicului în prezent sau în viitor.  

2.  Abuzul emoţional constă în expunerea repetată a varstnicului la situaţii al căror 

impact emoţional depăşeşte capacitatea sa de integrare psihologică. Abuzul 

emoţional vine din partea unui adult care se află în relaţie de încredere, răspundere 

sau putere cu varstnicul. În mod concret, aceste acte pot fi umiliri verbale şi non-

verbale, intimidări, ameninţări, terorizări, restrângeri ale libertăţii de acţiune, 

denigrări, acuzaţii nedrepte, discriminări, ridiculizări şi alte atitudini ostile sau de 

respingere faţă de varstnic. Dacă abuzul emoţional este repetitiv şi susţinut duce la 

afectarea diverselor paliere ale psihicului varstnicului (de ex. structura de 

personalitate, afectele, cogniţiile, adaptarea, percepţia) devenind abuz psihologic. 

3.  Abuzul sexual reprezintă implicarea unui varstnic  dependent în activităţi sexuale 

care sunt nepotrivite pentru vârsta sa sau pe care nu este în măsură să le înţeleagă, 

activităţi sexuale pe care le suportă fiind constrâns prin violenţă ori care 

transgresează tabu-urile sociale legate de rolurile familiale. 

4. Neglijarea se poate prezenta sub mai multe forme:   

 neglijarea alimentară – privarea de hrană, absenţa mai multor alimente 

esenţiale pentru organism, 

 mese neregulate, alimente nepotrivite sau administrate necorespunzător cu 

vârsta si capacitatea de deservire a varstnicului; 

   neglijarea vestimentară – haine nepotrivite pentru anotimp, haine prea 

mari, haine murdare,lipsa hainelor;   

 neglijarea igienei – lipsa igienei corporale, mirosuri respingătoare, paraziţi; 

 neglijarea medicală – absenţa îngrijirilor necesare,omiterea  vizitelor de 

control, neaplicarea tratamentelor prescrise de medic, neprezentarea la 

programe de recuperare;   

 neglijarea emoţională – lipsa atenţiei, a contactelor fizice, a semnelor de 

afecţiune, a cuvintelor de apreciere. CID  promoveaza si aplica masuri de 

protejare a beneficiarilor impotriva oricarei forme de intimidare,abuz, 

neglijare, exploatare, tratament inuman sau degradant.  

 

Atat angajatii cat si beneficiarii / apartinatorii acestora sunt informati in sesiuni anuale de instruire 

privind recunoasterea si semnalarea acestor forme de abuz. 

Totodata, Angajatii CID si beneficarii/apartinatorii acestora sunt informati asupra faptului ca este 

interzisa cu desavarsire savarsirea oricarei forme de abuz asupra beneficiarilor.  

Semnalarea unui  abuz: 



Fiecare CID are la sediu un Registrul de evidenta a cazurilor de abuz savarsite asupra 

beneficiarilor. Beneficiarii/reprezentantii legali ai acestuia, personalul care are suspiciunea sau 

identifica situatii de abuz din partea altor angajati ai CID sau din partea unor persoane din familia 

sau cercul de cunostinte al  beneficiarului, este obligat  a le semnala Managerului de proiect si a le 

inscrie in acest registru. 

Solutionarea sesizarii privind realizarea unui abuz asupra beneficiarului: 

Managerul de proiect consulta zilnic Registrul de evidenta a cazurilor de abuz savarsite 

asupra beneficiarilor si in situatia in care este inrgistrata o sesizare privind un abuz,  acesta va 

intocmi o nota de constatare pe care o va transmite la randul  in scris superiorului ierahic- 

managerului de program. In functie de natura si gravitatea abuzului sesizat si a dovezilor 

existente, managerul de program va instiinta, in termen de maxim 48 de ore de la data primirii 

notei de constatare, institutiile abilitate in solutionarea acestor probleme ( SPAS, DGASPC, 

Politie)  din raza teritoriala a serviciului pentru analizarea situatiei si gasirea unei rezolvari 

favorabile beneficiarului abuzat.  

In situatia in care abuzul raportat a fost savarsit de un angajat al CID, managerul de 

proiect, in functie de tipul si  gravitatea abuzului, va purcede la suspenda activitatii anagajatul 

respectiv in cadrul CID pana la solutionarea reclamatiei, ca prima masura de precautie.  

Serviciile vor fi oferite in continuare varstnicului abuzat de catre un alt angajat din cadrul 

centrului. 

 

5.4.  Procedura de notificare a incidentelor deosebite 

 

 Pentru consemnarea situatiilor  exceptionale care pot aparea in timpul prestarii serviciilor 

catre beneficiari, proiectul detine un Registru de evidenta a incidentelor deosebite. Aici sunt 

consemnate, in principal urmatoarele tipuri de situatii: 

 decesul unui beneficiar petrecut în timpul acordării serviciilor, inclusiv circumstanţele în 

care s-a produs; 

 îmbolnăvirile, conform normelor sistemului de sănătate; 

 răniri sau vătămări importante ori accidente; 

 contravenţii şi infracţiuni; 

 orice acuzaţii privind comportamentul inadecvat al unui membru al personalului; 

 g. măsuri de restricţionare a libertăţii de mişcare a beneficiarilor luate de personal în 

situaţii de forţă majoră; 

 orice alte evenimente petrecute în timpul furnizării serviciilor care afectează siguranţa 

beneficiarilor ori a personalului; 

Managerul de proiect verifica zilnic continutul Registrului, si, in situatia aparitiei unui incident 

deosebit,care afecteaza beneficiarii/angajatii,  are obligatia de a transmite in termen de maxim 24 

de ore, notificari scrise, catre factorii direct interesati (reprezentantul legal, familia, autoritatea 

administraţiei publice locale, poliţia, spitalul etc.) 

 

 

 

 


