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PROCEDURA DE INFORMARE A BENEFICIARILOR

Scop Asigurarea informării potenţialilor beneficiari şi a oricăror persoane interesate cu 
privire la scopul/funcţiile serviciului de reintegrare sociala a persoanelor private de 
libertate şi modul propriu de organizare şi funcţionare a serviciului

Procedura Beneficiarii serviciului (directi – persoane private de libertate si persoane eliberate din 
penitenciare si indirecti – membrii familiilor beneficiarilor directi) au dreptul de a fi 
informati cu privire la activitatile derulate  in cadrul serviciului si cu privire la diverse 
teme de interes general si particular.

Serviciile de informare si consiliere cu privire la drepturile sociale se asigura gratuit.

Serviciul pune la dispoziţia beneficiarului, a familiei acestuia sau oricărei alte persoane 
intresate, materiale informative şi publicitare privind serviciile oferite pe suport de hârtie 
sau electronic. Materialele pot fi consultate, la cerere la sediul serviciului in intervalul orar
destinat activitatilor de comunicare si relationare cu beneficiarii. Materialele informative 
respecta confidentialitatea datelor cu caracter personal. Anual, sau de cate ori este nevoie, 
materialele informative se actualizeaza. 

Informarea beneficiarului/ membrilor familiei /oricarei persoane interesate,  se realizeaza 
de pe site-ul organizatiei, sau direct de catre personalul angajat al serviciului, care, în 
functie de specificul profesiei, are capacitatea de a oferi transferul de cunostinte pe 
anumite domenii legate de accesarea serviciului, accesarea altor servicii din comunitate, 
promovarea inser iei in familie si comunitate, beneficii si servicii sociale.ț

Specialistii care realizeaza comunicarea si informarea beneficiarilor au prevazuta aceasta 



responsabilitate in Fisa de post. Informarea beneficiarilor serviciului se poate face la sediul
organizatiei, prin solicitare directa, verbala, telefonica, e-mail sau direct la biroul 
serviciului. Responsabilul de informarea beneficiarilor este seful serviciului.

Informarea beneficiarilor se face si prin pliante, fluturasi sau alte materiale de informare 
tiparite. Beneficiarii serviciului sunt informati despre: sediul serviciului, organizarea si 
functionarea serviciilor, personalul disponibil, costul serviciului si cuantumul contributiei 
financiare a beneficiarului, procedurile serviciului, conditiile de acces si sistare a 
serviciului, datele incluse in contractul de furnizare a serviciului, drepturile si obligatiile 
beneficiarului precum si orice informatii, care sunt considerate utile in accesarea si pe 
timpul furnizarii serviciului.

Serviciul tine evidenta privind informarea beneficiarilor, inregistrand in documente 
specifice pentru toate activitatile de informare realizate cu beneficiarii directi si indirecti ai
serviciului tema, data, semnatura angajat si beneficiari.

Informarea comunitatii despre servicii se face prin evenimente si activitati specifice de 
informare, transmiterea de informatie catre mass media locala si furnizori locali de servicii
sociale, servicii de ocupare si servicii de sanatate, rapoarte de activitate.

Diseminare Procedura se diseminează beneficiarului/ reprezentantului său legal, întregului personal i ș
oricărei persoane interesate

Documente Procedura scrisă

Material informativ

2


