
DREPTURILE ȘI 
RESPONSABILITĂȚILE 
DUMNEAVOASTRA
Aveți dreptul să:

• beneficiați de servicii de calitate

• fiți tratat(ă) cu respect, demnitate și curtoazie

• aveți nevoile Dvs examinate pentru stabilirea serviciului 
potrivit Dvs

• să fiți informat(ă) despre și să participați la deciziile care vă 
afectează

• aveți pe cineva care să vă reprezinte(un advocat sau o 
persoană de sprijin) care să ia parte la deciziile privind 
grija Dvs, dacă Dvs. nu aveți capacitatea

• vi se vă respecte privațiunea și confidențialitatea

• aveți acces la informații personale deținute despreDvs

• faceți o reclamație fără răzbunare, atunci când nu satisfa-
cem așteptările Dvs

Dvs aveți responsabilitatea să: 

• tratați personalul și alte persoane cu respect și curtoazie 

• fiți responsabil pentru propriile acțiuni și decizii

• furnizați suficiente informații pentru a ajuta personalul să 
caute și să determine servicii adecvate

• informați personalul nostru dacă în condiția Dvs are loc 
vreo schimbare

Angajamentul nostru față de Dvs este să:

• vă respectăm convingerile personale, privațiunea și 
confidențialitatea

• tratăm cu respect și curtoazie 

• acceptăm și să includem orice persoană pe care ați ales-o 
să vă reprezinte 

• recunoaștem, să promovăm și să apreciem rolul per-
soanelor care au grijă de Dvs

• vă informăm de toată gama noastră de servicii și de servi-
ciile relevante ale altor organizații

• respectăm și să apreciem nevoile Dvs lingvistice și cul-
turale

• vă asigurăm acces la interpreți, dacă e necesar 

• luăm în considerație și să investigăm în mod corect și 
confidențial orice reclamație în vederea rezolvării prompte 
a problemei ridicate 

ROMANIAN/ENGLISH



YOUR RIGHTS AND 
RESPONSIBILITIES
You have a right to :

• receive quality services 

• be treated with respect, dignity and courtesy

• have your needs assessed to determine the   
 right service for you

• be informed about and participate in the    
 decisions that affect you

• have someone represent you (an advocate or   
 support person) who participates in decisions   
 relating to your care if you do not have the   
 capacity

•	have	your	privacy	and	confidentiality	respected

• access personal information kept about you

• make a complaint, without retribution, if we do not  
 meet your expectations

It is your responsibility to :

• treat staff and others with respect and courtesy

• be accountable for your own actions and  decisions  

• provide enough information to assist staff to   
 assess and determine appropriate services

• inform our staff if there is any change in  
 your condition

Our commitment to you is to: 

• respect your personal beliefs, privacy and   
	 confidentiality

• treat you with courtesy and respect 

• acknowledge and include any person you choose  
 to act on your behalf 

• recognise, promote and value the role of  people in  
 care relationships with you

• inform you of our full range of services and   
 relevant services of other organisations

• respect and value your language and cultural needs 

• provide you with access to interpreters if required

• have any complaint acknowledged and    
	 investigated	fairly	and	confidentially	with	a	view			
 to resolving the issue promptly


