
Anexa nr.2 

 
CARTA DREPTURILOR BENEFICIARILOR DE SERVICII DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ 

FURNIZATE DE CĂTRE CANTINA DE AJUTOR SOCIAL SĂCELE 
 

 

Principii generale 

Toţi cetăţenii români care se află pe teritoriul României, au domiciliul sau 

reşedinţa în România, cetăţenii statelor membre ale Uniunii Europene, ai Spaţiului 

Economic European şi cetăţenii Confederaţiei Elveţiene, precum şi străinii şi 

apatrizii care au domiciliul sau reşedinţa în România au dreptul la asistenţă socială, 

în condiţiile legislaţiei române, precum şi ale reglementărilor Uniunii Europene şi 

ale acordurilor şi tratatelor la care România este parte. Au dreptul de a fi informate 

asupra conţinutului şi modalităţilor de acordare a măsurilor şi acţiunilor de 

asistenţă socială. Dreptul la asistenţă socială se acordă la cerere sau din oficiu, 

după caz, în conformitate cu prevederile legii. 

La baza furnizării serviciilor sociale prestate de Cantina de Ajutor Social 

Săcele stau următoarele valori şi principia: 

a) solidaritatea socială, potrivit căreia întreaga comunitate participă la sprijinirea 

persoanelor vulnerabile care necesită suport şi măsuri de protecţie socială pentru 

depăşirea sau limitarea unor situaţii de dificultate, în scopul asigurării incluziunii 

sociale a acestei categorii de populaţie;  

b) subsidiaritatea, potrivit căreia, în situaţia în care persoana sau familia nu îşi 

poate asigura integral nevoile sociale, intervin colectivitatea locală şi structurile ei 

asociative şi, complementar, statul;  

c) universalitatea, potrivit căreia fiecare persoană are dreptul la asistenţă socială, 

în condiţiile prevăzute de lege;  

d) respectarea demnităţii umane, potrivit căreia fiecărei persoane îi este garantată 

dezvoltarea liberă şi deplină a personalităţii, îi sunt respectate statutul individual şi 

social şi dreptul la intimitate şi protecţie împotriva oricărui abuz fizic, psihic, 

intelectual, politic sau economic;  

e) abordarea individuală, potrivit căreia măsurile de asistenţă socială trebuie 

adaptate situaţiei particulare de viaţă a fiecărui individ; acest principiu ia în 

considerare caracterul şi cauza unor situaţii de urgenţă care pot afecta abilităţile 

individuale, condiţia fizică şi mentală, precum şi nivelul de integrare socială a 

persoanei; suportul adresat situaţiei de dificultate individuală constă inclusiv în 

măsuri de susţinere adresate membrilor familiei beneficiarului;  

f) parteneriatul, potrivit căruia autorităţile publice centrale şi locale, instituţiile 

publice şi private, organizaţiile neguvernamentale, instituţiile de cult recunoscute 

de lege, precum şi membrii comunităţii stabilesc obiective comune, conlucrează şi 



mobilizează toate resursele necesare pentru asigurarea unor condiţii de viaţă 

decente şi demne pentru persoanele vulnerabile;  

g) participarea beneficiarilor, potrivit căreia beneficiarii participă la formularea şi 

implementarea politicilor cu impact direct asupra lor, la realizarea programelor 

individualizate de suport social şi se implică activ în viaţa comunităţii, prin 

intermediul formelor de asociere sau direct, prin activităţi voluntare desfăşurate în 

folosul persoanelor vulnerabile;  

h) transparenţa, potrivit căreia se asigură creşterea gradului de responsabilitate a 

administraţiei publice centrale şi locale faţă de cetăţean, precum şi stimularea 

participării active a beneficiarilor la procesul de luare a deciziilor;  

i) nediscriminarea, potrivit căreia persoanele vulnerabile beneficiază de măsuri şi 

acţiuni de protecţie socială fără restricţie sau preferinţă faţă de rasă, naţionalitate, 

origine etnică, limbă, religie, categorie socială, opinie, sex ori orientare sexuală, 

vârstă, apartenenţă politică, dizabilitate, boală cronică necontagioasă, infectare HIV 

sau apartenenţă la o categorie defavorizată;  

j) eficacitatea, potrivit căreia utilizarea resurselor publice are în vedere îndeplinirea 

obiectivelor programate pentru fiecare dintre activităţi şi obţinerea celui mai bun 

rezultat în raport cu efectul proiectat;  

k) eficienţa, potrivit căreia utilizarea resurselor publice are la bază respectarea 

celui mai bun raport cost-beneficiu;  

l) respectarea dreptului la autodeterminare, potrivit căreia fiecare persoană are 

dreptul de a face propriile alegeri, indiferent de valorile sale sociale, asigurându-se 

că aceasta nu ameninţă drepturile sau interesele legitime ale celorlalţi;  

m) activizarea, potrivit căreia măsurile de asistenţă socială au ca obiectiv final 

încurajarea ocupării, în scopul integrării/reintegrării sociale şi creşterii calităţii 

vieţii persoanei, şi întărirea nucleului familial;  

n) caracterul unic al dreptului la beneficiile de asistenţă socială, potrivit căruia 

pentru aceeaşi nevoie sau situaţie de risc social se poate acorda un singur beneficiu 

de acelaşi tip;  

o) proximitatea, potrivit căreia serviciile sunt organizate cât mai aproape de 

beneficiar, pentru facilitarea accesului şi menţinerea persoanei cât mai mult posibil 

în propriul mediu de viaţă;  

p) complementaritatea şi abordarea integrată, potrivit cărora, pentru asigurarea 

întregului potenţial de funcţionare socială a persoanei ca membru deplin al familiei, 

comunităţii şi societăţii, serviciile sociale trebuie corelate cu toate nevoile 

beneficiarului şi acordate integrat cu o gamă largă de măsuri şi servicii din 

domeniul economic, educaţional, de sănătate, cultural etc.;  



q) concurenţa şi competitivitatea, potrivit cărora furnizorii de servicii sociale 

publici şi privaţi trebuie să se preocupe permanent de creşterea calităţii serviciilor 

acordate şi să beneficieze de tratament egal pe piaţa serviciilor sociale;  

r) egalitatea de şanse, potrivit căreia beneficiarii, fără niciun fel de discriminare, 

au acces în mod egal la oportunităţile de împlinire şi dezvoltare personală, dar şi la 

măsurile şi acţiunile de protecţie socială;  

s) confidenţialitatea, potrivit căreia, pentru respectarea vieţii private, beneficiarii 

au dreptul la păstrarea confidenţialităţii asupra datelor personale şi informaţiilor 

referitoare la viaţa privată şi situaţia de dificultate în care se află;  

t) echitatea, potrivit căreia toate persoanele care dispun de resurse socioeconomice 

similare, pentru aceleaşi tipuri de nevoi, beneficiază de drepturi sociale egale;  

u) focalizarea, potrivit căreia beneficiile de asistenţă socială şi serviciile sociale se 

adresează celor mai vulnerabile categorii de persoane şi se acordă în funcţie de 

veniturile şi bunurile acestora;  

v) dreptul la liberă alegere a furnizorului de servicii, potrivit căruia beneficiarul 

sau reprezentantul legal al acestuia are dreptul de a alege liber dintre furnizorii 

acreditaţi.  

 

 

Drepturile beneficiarilor  

Beneficiarii de serviciilor sociale furnizate de Cantina de ajutor social Săcele au 

următoarele drepturi: 

a) să li se respecte drepturile şi libertăţile fundamentale, fără discriminare pe bază de rasă, 

sex, religie, opinie sau orice altă circumstanţă personală ori socială; 

b) să participe la procesul de luare a deciziilor în furnizarea serviciilor sociale, respectiv 

la luarea deciziilor privind intervenţia socială care li se aplică; 

c) să li se asigure păstrarea confidenţialităţii asupra informaţiilor furnizate şi primate; 

d) să li se asigure continuitatea serviciilor sociale furnizate, atât timp cât se menţin 

condiţiile care au generat situaţia de dificultate; 

e) să li se garanteze demnitatea, intimitatea şi respectarea vieţii intime; 

f) să participe la evaluarea serviciilor sociale primite; 

g) să li se respecte toate drepturile speciale în situaţia în care sunt minori sau persoane cu 

handicap. 

 



 

Norme generale de acordăre a serviciilor sociale 

Acordarea serviciilor sociale prestatea de Cantina de Ajutor Social Săcele se 

face în baza unei solicitări scrise. 

Cererile pentru prestarea serviciilor de asistenţă socială de către Cantina de Ajutor 

Social Săcele se aprobă de către primar sau de către o persoană împuternicită. 

Stabilirea dreptului la serviciile cantinei sociale se face pe bază de anchetă socială, 
prin dispoziţie de primar. 

Procesul de acordare a serviciilor sociale are următoarele etape: 

a) evaluarea iniţială; 

b) elaborarea planului de intervenţie; 

c) evaluarea complexă; 

d) elaborarea planului individualizat de asistenţă şi îngrijire; 

e) implementarea măsurilor prevăzute în planul de intervenţie şi în planul 

individualizat; 

f) monitorizarea; 

g) reevaluarea; 

h) evaluarea opiniei beneficiarului. 

 

În procesul de acordare a serviciilor sociale prestate de Cantina de Ajutor Social 

Săcele, relaţia angajat-beneficiar se va desfăşura ţinând cont de următoarele aspecte: 

a) În cazul serviciilor de informare: aceasta trebuie să fie corectă, completă, adaptată, 

operativă, competentă; 

b) În cazul serviciilor de consiliere: contractuală, bazată pe nevoile şi dorinţele 

beneficiarului, neutră, imparţială de informare, participativă, confidenţială, competentă, 

continuă şi operativă; demnitate, respect şi intimidate, respectarea normelor de conduită 

moral creştină; 

 

 

Categorii de beneficiari 

(1) Pot beneficia de serviciile cantinei de ajutor social urmatoarele categorii de 

persoane: 

a) copiii în vârsta de până la 18 ani, aflaţi în întreţinerea acelor familii al căror venit net 

mediu lunar pe o persoană în întreţinere este sub nivelul venitului net lunar, pentru o 

persoană singura, luat în calcul la stabilirea ajutorului social; 



tinerii care urmează cursuri de zi la instituţiile de învăţământ ce funcţionează în condiţiile 

legii, până la terminarea acestora, dar fără a depăşi vârsta de 25 de ani, respectiv 26 de ani 

în cazul celor care urmează studii superioare cu o durată mai mare de 5 ani, care se afla în 

situaţia prevăzută la lit. a); 

b) persoanele care beneficiază de ajutor social sau de alte ajutoare băneşti acordate în 

condiţiile legii şi al căror venit este de până la nivelul venitului net lunar pentru o 

persoană singura, luat în calcul la stabilirea ajutorului social; 

pensionării; 

c) persoanele care au împlinit vârsta de pensionare, aflate într-una dintre următoarele 

situaţii: sunt izolate social, nu au sustinatori legali, sunt lipsite de venituri; 

d) invalizii şi bolnavii cronici; 

e) orice persoană care, temporar, nu realizează venituri. 

(2) Persoanele prevăzute la alin. (1) lit.” e” beneficiază de serviciile cantinelor de ajutor 

social, în condiţiile prevăzute de prezenta lege, pe o perioadă de cel mult 90 de zile pe an. 

 

Dispoziţii finale 

 
Prevederile prezentei Cartă a drepturilor beneficiarilor devin obligatorii de la data 

aducerii la cunoştinţa publică, prin afişarea la sediul unităţii, Hotărârii de Consiliul Local 
privind aprobarea acestuia în şedinţă publică şi a cartei propriu-zise. 
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