
                                                          Anexa nr. 2 la H.C.L. nr.  68  din 31.08.2005            
 
                                                                

Codul de Etic� al personalului Cantinei de 
Ajutor Social Roman 

 
 

Capitolul. I - Dispozi�ii generale 
 
    Codul etic al personalului, care î�i desf��oar� activitatea în domeniul asisten�ei 
sociale – servicii sociale sub forma asigur�ri de hran� prin Cantina de ajutor social, 
denumit în continuare personal salariat, stabile�te obliga�ii pentru personalul care î�i 
desf��oar� activitatea în cadrul Cantinei de ajutor social Roman, formuleaz� principii 
fundamentale �i define�te obiectivele care trebuie respectate de c�tre personalul de 
deservire din cadrul structurilor de asisten�� pentru beneficiari, în vederea cre�terii 
încrederii în serviciile �i presta�iile cu caracter social oferite �i a prestigiului acesteia 
în rândul publicului. 
    Obliga�iile personalului salariat înscrise în prezentul cod au în vedere aspecte 
legate de preg�tirea profesional�, aptitudinile în domeniul comunic�rii �i normele 
etice care trebuie s� guverneze activitatea de asisten�� social� a beneficiarilor. 
    Salaria�ii din cadrul Cantinei de ajutor social ac�ioneaz� conform prevederilor 
Constitu�iei României, republicat�, regulamentului de organizare �i func�ionare al 
unit��ii din care face parte �i celorlalte dispozi�ii legale care reglementeaz� activitatea 
de asisten�� social�. 
 

Capitolul II – Obiective 
 
     Obiectivele generale ale prezentului cod de conduit� urm�resc s� asigure cre�terea 
calit��ii serviciului de furnizare a hranei prin Cantina de ajutor social, o bun� 
administrare în realizarea interesului public, precum �i o abordare orientat� c�tre 
beneficiar , prin: 
    a) reglementarea normelor de conduit� profesional� necesare realiz�rii unor 
raporturi sociale �i profesionale corespunz�toare cre�rii �i men�inerii la nivel înalt a 
prestigiului institu�iei  �i al salaria�ilor acesteia; 
    b) informarea beneficiarului cu privire la conduita profesional� la care este 
îndrept��it s� se a�tepte din partea salaria�ilor în exercitarea atribu�iilor de serviciu; 
    c) crearea unui climat de încredere �i respect reciproc între beneficiari �i personalul 
angajat, pe de o parte, �i între beneficiari �i autorit��ile administra�iei publice locale, 
pe de alt� parte. 
    Obiectivele specifice ale activit��ii asisten�ei beneficiarilor sunt urm�toarele: 
 
    Respectarea dreptului la asisten�� social� al beneficiarului 
  ART. 47 din Constitu�ia României (Nivelul de trai ) stipuleaz� : 
     (1) Statul este obligat s� ia m�suri de dezvoltare economic� �i de protec�ie social�, 
de natur� s� asigure cet��enilor un nivel de trai decent. 
    (2) _,,__Cet��enii au dreptul �i la m�suri de asisten�� social�, potrivit legii. 
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ART. 2 �i 3 din Legea nr. 705/2001 privind sistemul na�ional de asisten�� social� 
dispun: 
    Asisten�a social�, component� a sistemului de protec�ie social�, reprezint� 
ansamblul de institu�ii �i m�suri prin care statul, autorit��ile publice ale administra�iei 
locale �i societatea civil� asigur� prevenirea, limitarea sau înl�turarea efectelor 
temporare sau permanente ale unor situa�ii care pot genera marginalizarea sau 
excluderea social� a unor persoane. 
    
    Asisten�a social� are ca obiectiv principal protejarea persoanelor care, datorit� unor 
motive de natur� economic�, fizic�, psihic� sau social�, nu au posibilitatea s� î�i 
asigure nevoile sociale, s� î�i dezvolte propriile capacit��i �i competen�e pentru 
integrare social�. 
 
        Angajarea institu�iei de asisten�� social�  în slujba beneficiarului �i 
orientarea  c�tre acesta. 
    Orientarea activit��ii de asisten�� social� c�tre beneficiar contribuie la îndeplinirea 
obliga�iilor cu caracter social �i limitarea gradului de marginalizare �i excludere 
social�  a acestuia. În acela�i timp aceast� orientare îl ajut� pe beneficiar în vederea 
reintegr�rii în societate. 
 
    Claritate, simplitate �i corectitudine în rela�ia cu contribuabilii 
    Mesajul transmis de Cantina de ajutor social ca institu�ie de asisten�� social� 
trebuie s� fie accesibile pentru toate categoriile de beneficiari, cet��eni români,  
indiferent de vârst�, sex, origine etnic�, apartenen�� politic� sau religioas�. Totodat�, 
dac� o anumit� problem� a fost cauzat� beneficiarului din vina Cantinei de ajutor 
social, aceasta va trebui s�-�i recunoasc� eroarea �i s� ia m�suri corespunz�toare 
pentru îndreptarea acesteia. 
     
R�spunsuri competente �i la timp la cererile beneficiarilor 
   R�spunsurile personalului salariat definesc de fapt calitatea activit��ii de asisten�� 
social� �i informare a beneficiarilor. 
    Totodat�, de modul în care fiecare salariat în�elege s� adopte un comportament 
adecvat pozi�iei de persoan� public� în care se g�se�te depinde, în ultim� instan��, 
imaginea Cantinei de ajutor social  �i a Prim�riei municipiului Roman în general. 
    Asisten�a �i informarea beneficiarilor trebuie s� aib� ca obiectiv formularea unor 
r�spunsuri complete, astfel încât s� se diminueze nevoia unui contact suplimentar din 
partea beneficiarului pentru aceea�i problem�. 
    Solu�ionarea problematicii ridicate de beneficiar în cadrul unui singur contact cu, 
administra�ia local� prezint� urm�toarele avantaje: 
    - reduce stresul pentru beneficiar; 
    - contribuie la satisfacerea cerin�elor beneficiarului; 
    - cre�te eficien�a muncii la nivelul institu�iei. 
 
    Comunicare între toate nivelurile de asisten�� 
    Atât între Cantina de ajutor social �i Serviciul public de asisten�� social�, cât �i 
între acestea �i structurile de la nivelul unit��ilor specializate cu atribu�ii de asisten�� 
social� trebuie s� existe o comunicare permanent�, care s� contribuie la în�elegerea  
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mesajelor primite de la beneficiari �i s� asigure transparen�a sistemului de asisten�� 
social�. 
 
    Folosirea celor mai diverse mijloace pentru informarea beneficiarilor 
    Cantina de ajutor social va elabora programe de asisten�� �i va urm�ri 
materializarea acestora, în concordan�� cu nevoile exprimate de beneficiari �i cu 
încadrarea în resursele financiare alocate. 
    Eforturile vor fi orientate spre determinarea nevoilor beneficiarilor �i satisfacerea 
acestora într-un grad cât mai înalt. 
    Informa�iile vor fi furnizate printr-o varietate de mijloace (coresponden�� scris�, 
po�t� electronic�, telefon, mass-media, publica�ii, programe complexe de asisten�� �i 
informare). 
 
    Programe orientate pe grupuri �int� 
    Cantina de ajutor social va elabora programe specifice pentru acele categorii de 
beneficiari ale c�ror nevoi sociale sunt mai urgent de îndeplinit prin folosirea acestor 
programe. 
    Programele vor include ac�iuni adaptate la condi�iile economico-sociale �i la 
cerin�ele beneficiarilor, care s� contribuie la îndeplinirea obliga�iilor de asisten�� 
social� �i s� r�spund� la problemele de interes major ale acestora. 
 
    Asisten�a furnizat� pentru corectarea eventualelor erori  
    Eventualele erori �i neconcordan�e, semnalate de beneficiari, vor fi aduse la 
cuno�tin�� Serviciului public de asisten�� social� în vederea corect�rii. 
    Totodat� Cantina de ajutor social va furniza toate informa�iile solicitate de 
beneficiar în vederea clarific�rii situa�iei acestuia. 
 

Capitolul III  -  Principii fundamentale 
    
    În activitatea de asisten�� social� a beneficiarilor vor fi respectate urm�toarele 
principii fundamentale: 
 
    Principiul egalit��ii 
    Potrivit art. 16 din Constitu�ia României, republicat� (Egalitatea în drepturi), 
cet��enii sunt egali în fa�a legii �i a autorit��ilor publice, f�r� privilegii �i f�r� 
discrimin�ri. Nimeni nu este mai presus de lege. 
    Pornind de la prevederile constitu�ionale men�ionate, Cantina de ajutor social 
trebuie s� asigure un tratament egal tuturor beneficiarilor în ceea ce prive�te 
corectitudinea stabilirii dreptului de a primi mas� , termenul de acordare a mesei, 
gratuitatea acesteia sau achitarea contravalorii precum �i accesul la serviciile de 
asisten�� din cadrul Cantinei. 
 
    Principiul nediscrimin�rii 
    Acest principiu deriv� din principiul egalit��ii �i impune ca nici un , beneficiar al 
asisten�ei sociale, s� nu fie pus într-o situa�ie de inferioritate fa�� de al�i beneficiari în 
ceea ce prive�te condi�ia social�, etnia, sexul, convingerile politice, filozofice, 
religioase, situa�ia de persoan� cu handicap etc. 
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Principiul solidarit��ii sociale  
   Potrivit acestui principiu comunitatea prin Cantina de ajutor social particip� la 
sprijinirea persoanelor care nu î�i pot asigura nevoile sociale, pentru men�inerea �i 
înt�rirea coeziunii sociale; 
  
 Principiul parteneriatului  
   Potrivit acestui principiu Cantina de ajutor social �i organiza�iile societ��ii civile 
coopereaz� în vederea organiz�rii �i dezvolt�rii serviciilor sociale de asigurare a 
mesei zilnice; 
       
 Principiul adapt�rii serviciilor sociale la cerin�ele beneficiarilor 
   Cantina de ajutor social trebuie s� g�seasc� calea unei cooper�ri active pentru 
îmbun�t��irea asisten�ei beneficiarilor, potrivit cerin�elor acestora. 
   Personalul salariat care acord� asisten�� trebuie s� în�eleag� problematica social� 
formulat� de contribuabil, s� �in� cont de a�tept�rile �i nevoile acestuia.       Totodat� 
Cantina de ajutor social orientat� c�tre contribuabili trebuie s� aib� capacitatea de a 
se adapta în permanen�� la nevoile acestora. Numai o bun� în�elegere a beneficiarului 
�i adaptarea r�spunsului fiec�rei situa�ii particulare asigur� o asisten�� eficient� �i de 
calitate. 
 
Principiul profesionalismului, al respectului �i considera�iei fa�� de beneficiar 
   Potrivit acestui principiu, personalul salariat trebuie s� adopte un comportament 
bazat pe respect �i considera�ie fa�� de beneficiari. Personalul salariat trebuie s� 
manifeste solicitudine, limbaj politicos, respect �i promptitudine în rela�iile cu 
beneficiarii �i s� evite, pe cât posibil, situa�iile conflictuale, tensionate. 
Astfel salaria�ii au obliga�ia de a îndeplini atribu�iile de serviciu cu responsabilitate, 
competen��, eficien��, corectitudine �i con�tiinciozitate. 
 
Principiul impar�ialit��ii �i independen�ei 
   Personalul salariat al  Cantinei de ajutor social este obligat s� aib� o atitudine 
obiectiv�, neutr� fa�� de orice interes politic, economic, religios sau de alt� natur�, în 
exercitarea atribu�iilor de serviciu; 
     
 Principiul integrit��ii morale 
  Este principiu conform c�ruia salariatului îi este interzis s� solicite sau s� accepte, 
direct ori indirect, pentru el sau pentru al�ii, vreun avantaj ori beneficiu în 
considerarea func�iei pe care o de�ine sau s� abuzeze în vreun fel de aceast� func�ie; 
 
Principiul libert��ii gândirii �i a exprim�rii 
   Salaria�ii pot s�-�i exprime �i s�-�i fundamenteze opiniile, cu respectarea ordinii de 
drept �i a bunelor moravuri; 
    
 Principiul deschiderii �i transparen�ei 
   Principiu conform c�ruia activit��ile desf��urate de salaria�i în exercitarea 
atribu�iilor sunt publice �i pot fi supuse monitoriz�rii cet��enilor. 
 
 Principiul confiden�ialit��ii 
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Toate informa�iile oferite de beneficiari Cantinei de ajutor social trebuie s� 

r�mân� confiden�iale �i nu pot fi transmise în nici o circumstan�� c�tre o ter�� parte, 
cu excep�ia cazului în care se ob�ine permisiunea beneficiarului sau în situa�ia în care 
legea prevede altfel. 
 
Capitolul IV - Norme generale de conduit� profesional� a personalului angajat 

 
Asigurarea unui serviciu public de calitate 
    Personalul salariat are obliga�ia de a asigura un serviciu public de calitate în 
beneficiul cet��enilor, în scopul realiz�rii competen�elor autorit��ilor �i ale institu�iilor 
publice. 
    În exercitarea atribu�iilor de serviciu, salaria�ii au obliga�ia de a avea un 
comportament profesionist, precum �i de a asigura, în condi�iile legii, transparen�a 
administrativ�, pentru a câ�tiga �i a men�ine încrederea publicului în integritatea, 
impar�ialitatea �i eficacitatea autorit��ilor �i institu�iilor publice. 
 
 Obliga�iile personalului angajat la Cantinei de ajutor social 
   Personalul salariat  care î�i desf��oar� activitatea în cadrul Cantinei de ajutor social 
va depune toate eforturile în vederea realiz�rii unei autoinstruiri continue în ceea ce 
prive�te con�inutul reglement�rilor în domeniul asisten�ei sociale. 
    Pe lâng� o foarte bun� preg�tire de specialitate în domeniul, trebuie s� dispun� de 
aptitudini în domeniul comunic�rii, astfel încât s� fie în m�sur� s� prezinte 
beneficiarului, într-un limbaj accesibil acestuia, condi�iile de acordare, suspendare 
sau încetare a furniz�rii serviciului. 
    Obliga�iile salaria�ilor din Cantina de ajutor social , care intr� în contact direct cu 
beneficiarii, sunt: 
 
  Perfec�ionarea permanent� a preg�tirii profesionale 
   Salaria�ii Cantinei de ajutor social au obliga�ia s�-�i perfec�ioneze permanent 
preg�tirea profesional� pentru a putea r�spunde tuturor cerin�elor beneficiarilor.  
    Prin cre�terea nivelului de preg�tire profesional� salaria�ii sunt în m�sur� s� ofere 
beneficiarilor servicii de calitate care constau în prepararea în condi�ii de igien� 
corespunz�toarea a hranei, prepararea acesteia cu respectarea tehnologiilor specifice 
�i atingerea din punct de vedere cantitativ �i calitativ a unor standarde mul�umitoare. 
 
  Dezvoltarea aptitudinilor de comunicare 
    Salaria�ii Cantinei de ajutor social vor depune întregul efort pentru a aprecia cât 
mai corect nivelul de în�elegere �i starea emo�ional� a beneficiarului �i totodat� 
pentru a în�elege cât mai corect nevoia social� în care acesta se afl�, astfel încât s�-i 
poat� satisface cererea într-un mod mul�umitor. 
    În urma analiz�rii situa�iei beneficiarilor, salaria�ii vor aduce la cuno�tin�� acestora 
pa�ii care trebuie urm�ri�i pentru a se conforma reglement�rilor �i procedurilor de 
acordare, suspendare sau încetare a  furniz�rii serviciului de asigurare a hranei. 
 
    Dep��irea eventualelor obstacole care pot afecta comunicarea cu beneficiarii 
    În activitatea de asisten�� social� salaria�ii Cantinei de ajutor social vor depune 
întregul efort în vederea dep��irii eventualelor dificult��i care pot afecta realizarea  
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unei comunic�ri depline cu beneficiarii �i care pot fi cauzate de ambele p�r�i 
implicate: 
    - în ceea ce prive�te beneficiarii: 
        - gradul de percep�ie, determinat de nivelul de preg�tire al beneficiarului; 
        - lipsa de interes din partea beneficiarului pentru mesajul transmis de institu�ia 
de asisten�� social�; 
        - dificult��i de exprimare (ton, cuvinte folosite); 
    - în ceea ce prive�te salaria�ii: 
        - insuficient� încredere în sine, atunci când se urm�re�te transmiterea mesajului 
c�tre beneficiar; 
        - emo�iile necontrolate; 
        - incompatibilitate pentru sus�inerea dialogului. 
 
  Respectarea normelor etice 
    În activitatea desf��urat� salariatul va �ine seama de calitatea sa , care impune 
respectarea urm�toarelor obliga�ii etice: 
    - s� fac� cunoscute beneficiarilor datele proprii de identificare (numele, prenumele, 
func�ia �i locul de munc�), prin intermediul unui ecuson, purtat în mod vizibil asupra 
sa.  
    - s� aib� o �inut� decent�, corespunz�toare demnit��ii �i prestigiului func�iei; 
    - s� dea dovad� de disciplin� atât în rela�iile cu beneficiarul, cât �i în cadrul 
institu�iei în care î�i desf��oar� activitatea; 
    - s� r�mân� calm, politicos �i respectuos pe întreaga durat� de acordare a asisten�ei; 
    - s� manifeste o atitudine pozitiv� �i r�bdare în rela�ia cu beneficiarul; 
    - s� foloseasc� un limbaj corect din punct de vedere gramatical; 
    - s� nu utilizeze un limbaj neadecvat situa�iei (argou sau limbaj de strict� 
specialitate); 
    - s� p�streze confiden�ialitatea tuturor informa�iilor relevante ob�inute de la 
beneficiar; 
    - s� depun� întregul efort pentru a r�spunde la solicit�rile beneficiarului; 
    - s� acorde întreaga sa aten�ie contribuabilului pe parcursul desf��ur�rii asisten�ei 
sociale ; 
    - s� ofere r�spunsuri complete �i corecte beneficiarului; 
    - s� se asigure c� r�spunsurile oferite sunt în�elese de c�tre beneficiari; 
    - s� îndrume beneficiarii c�tre Serviciul public de asisten�� social�, în vederea 
ob�inerii de informa�ii detaliate care dep��esc competen�ele structurii de asisten��; 
    - s� mul�umeasc� beneficiarului pentru faptul c� a contactat Serviciul public de 
asisten�� social� �i s�-l asigure de întreaga disponibilitate profesional� a autorit��ilor 
publice locale; 
    - s� p�streze ne�tirbit� autoritatea institu�iei pe care o reprezint� fa�� de beneficiari. 
 
  Întreruperea acord�rii asisten�ei 
   Situa�iile în care este permis� întreruperea acord�rii asisten�ei, dup� o avertizare 
prealabil� a beneficiarului, sunt urm�toarele: 
     a) asistatul nu mai îndepline�te condi�iile cerute de lege pentru a beneficia de 
serviciile prestate de Cantina de ajutor social; 

a) asistatul nu se prezint�, f�r� motive temeinice, mai mult de trei zile consecutiv, 
la sediul cantinei pentru servirea sau preluarea hranei; 
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b) asistatul tulbur� în mod repetat activitatea la sediul cantinei prin nerespectarea 

programului de servire a mesei, prezentarea în stare de ebrietate sau consumul 
de b�uturi alcoolice în incinta unit��ii, proferarea de insulte �i injurii la adresa 
personalului, sau a altor asista�i, distrugerea sau deteriorarea de bunuri din 
dotarea cantinei, precum �i comiterea oric�ror alte fapte care afecteaz� în mod 
grav �i repetat activitatea institu�iei.  

     Beneficiarul trebuie avertizat c�, în cazul în care nu î�i revizuie�te 
comportamentul, discu�ia cu acesta se va încheia. 
    În astfel de cazuri salariatul va întrerupe imediat discu�ia cu beneficiarul �i va 
solicita, dup� caz,  sprijinul organelor de ordine pentru propria protec�ie. 
 

Capitolul V -    Respectarea prevederilor prezentului cod 
 

    Respectarea prevederilor prezentului cod este obligatorie pentru to�i salaria�ii 
Cantinei de ajutor social Roman. 
    În acest scop salaria�ii vor lua m�suri în vederea îmbun�t��irii preg�tirii 
profesionale, a perfec�ion�rii aptitudinilor de comunicare �i model�rii 
corespunz�toare a comportamentului în raport cu cerin�ele prezentului cod. 
    Nerespectarea prevederilor prezentului cod atrage suportarea de m�suri 
disciplinare, cu efecte negative asupra carierei profesionale a celor implica�i. 
    În cazurile în care exist� indicii c� faptele s�vâr�ite de un salariat întrunesc 
elementele constitutive ale unor infrac�iuni, se vor sesiza de urgen�� organele abilitate 
ale statului. 
    R�spunderea material� a personalului se stabile�te potrivit prevederilor legale în 
vigoare. 
 

Capitolul VI  - Dispozi�ii finale 
 
    Prezentul cod va fi pus la dispozi�ie beneficiarilor, la solicitarea acestora. 
    Conducerea Cantinei de ajutor social va lua m�surile necesare pentru a se asigura 
c� personalul din subordine cunoa�te �i respect�, în exercitarea atribu�iilor de 
serviciu, prevederile prezentului cod. 
 
 
 


