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Apelurile pot fi înregistrate în scopuri comerciale legale  

Stonewater este o denumire comercială a Stonewater Limited, Stonewater (2) Limited și Stonewater (5) Limited. Societăți carit abile înregistrate sub nr. 20558R, 
19412R, respectiv 31527R. Regulator of Social Housing înregistrat sub nr. L1556, L0173, respectiv 4717· Membri ai National Housing Federation 

Sediu social: Stonewater Limited, Stonewater (2) Limited and Stonewater (5) Limited, Suite C, Lancaster House, Grange Business Park, Enderby Road, Whetstone, 
Leicester, LE8 6EP. 

 
 

GHID PENTRU DEPUNEREA UNEI 
RECLAMAȚII 

POT DEPUNE O RECLAMAȚIE? 

Puteți depune o reclamație dacă aveți nemulțumiri legat de serviciile Stonewater, 
inclusiv dacă: 
 

• Ați informat Stonewater referitor la un serviciu de care aveți nevoie și nu am 

răspuns satisfăcător. 

• Unul dintre partenerii noștri nu a reușit să remedieze o problemă sau s-a 

comportat inadecvat. 

• Stonewater a tratat inadecvat un raport de comportament antisocial. 

• O politică Stonewater a fost încălcată sau nu a fost respectată corect. 

 

În unele circumstanțe, nu vom putea ancheta reclamația dumneavoastră, inclusiv 
dacă deja investigăm problema. Subliniem situațiile în care putem și în care nu 
putem investiga reclamația dumneavoastră în Politica noastră privind reclamațiile, 
complimentele și comentariile*. 

 

Dacă nu putem investiga reclamația dumneavoastră, vă vom explica de ce și vă 
vom îndruma către Serviciul Housing Ombudsman pentru asistență. 
 

CE SE ÎNTÂMPLĂ DACĂ SUNT UN CLIENT STONEWATER LEGAL & GENERAL? 

Stonewater este unul din partenerii administrativi Legal & General. Prin urmare, 
administrăm peste 500 de locuințe în numele lor, inclusiv gestionarea reclamațiilor 
depuse de clienți. Facem acest lucru lucrând în parteneriat cu Legal & General 
pentru a vă răspunde la întrebări cât mai repede posibil. În acest sens, punem la 
dispoziție Politica și procesul Legal & General privind reclamațiile, pe care le puteți 
citi pe site-ul web Stonewater Legal & General. 

 
În practică, un client Stonewater Legal & General poate depune reclamații în 
aceleași moduri ca orice alt client Stonewater. Singura diferență va fi că este 
posibil să primiți un răspuns mai rapid și că reclamațiile care sunt escaladate la 
faza 2 sunt coordonate direct de Legal & General. 
 
Ne vom asigura întotdeauna că știți când vă puteți aștepta la un răspuns și cine vă 
va contacta și vă vom răspunde la orice întrebări pe care le puteți avea pe măsură 
ce investigăm reclamația dumneavoastră. 
 

CUM DEPUN O RECLAMAȚIE? 

Puteți depune o reclamație în următoarele moduri: 



-2- 

 

• Accesând site-ul nostru web stonewater.org/supporting- you/making-a-
complaint/ 

• Apelând Centrul de relații cu clienții la 01202 319 119 

• Prin e-mail la adresa customerfeedback@stonewater.org 

• Prin mesaj privat pe canalele rețelelor de socializare. Din motive de 
confidențialitate, nu vă putem prelucra reclamația prin intermediul postărilor 
sau al comentariilor publice. 

• În scris, cu destinația Stonewater, Suite C, 

• Lancaster House, Grange Business Park, Enderby Road, Whetstone, 
Leicester, LE8 6EP. 

 

REMEDIERE 

Putem lua o serie de măsuri pentru a remedia situațiile nesatisfăcătoare. 

Acestea includ: 

• Să ne cerem scuze și să vă oferim o explicație sau mai multe informații 
• Să ne ajustăm că se iau măsurile de remediere corespunzătoare 

• Să învățăm din reclamații pentru a ne îmbunătăți serviciile 

• Să ne asigurăm că le oferim colegilor îndrumare și asistență suplimentare 

pentru a-i ajuta pe alți colegi 

 

Ajustări 

Suntem determinați să le oferim clienților servicii funcționale. La înregistrarea 
reclamației, vă vom întreba ce metodă de contact preferați, pentru a păstra 
legătura cu dumneavoastră pe durata gestionării reclamației. Dacă aveți nevoie de 
ajustări sau asistență suplimentară, vă încurajăm să discutați despre acestea cu 
responsabilul de gestionare a reclamațiilor. 

 

PROCESUL DE RECLAMAȚIE 

Faza unu 

Când primim reclamația dumneavoastră, vă va contacta un responsabil de 
reclamație pentru a discuta despre reclamația pe care ați depus-o și cum o putem 
remedia. Vom menționa acest lucru într-o scrisoare de confirmare, care va fi trimisă 
în termen de 2 zile lucrătoare. Apoi vom lucra cu zonele de servicii pentru a 
investiga ceea ce s-a întâmplat și cum putem remedia. Acest răspuns vă va fi 
transmis în termen de 10 zile lucrătoare. Dacă avem nevoie de mai mult timp, vă 
vom ține la curent. 
 

Faza doi 

Dacă nu sunteți mulțumit de rezultatul reclamației din prima fază, puteți trece la 
faza a doua a procesului nostru de reclamații. Va trebui să faceți asta în termen 
de 15 zile lucrătoare din momentul în care primiți rezultatele investigației. Un 
membru al echipei noastre din conducerea superioară va examina cazul 
dumneavoastră, cu scopul de a vă oferi un răspuns în termen de 10 zile 
lucrătoare. Dacă avem nevoie de mai mult timp, vă vom ține la curent. 

mailto:customerfeedback@stonewater.org
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COMITETUL DE RECLAMAȚII ALE CLIENȚILOR (OPȚIONAL) 

Dacă nu sunteți mulțumit(ă) de rezultatul fazei a doua, cazul dumneavoastră poate 
fi examinat de Panelul de reclamații ale clienților (Customer Complaints Panel – 
CCP). CCP este un grup independent al clienților Stonewater. 
 

Ca grup de voluntari, ei se întâlnesc și examinează cazul dumneavoastră pentru a 
se asigura că Stonewater și-a respectat propriile procese în examinarea reclamației 
dumneavoastră. Dacă doriți să escaladați cazul către CCP, va trebui să faceți asta 
în termen de 15 zile lucrătoare de la primirea răspunsului din faza doi. 

 

Vom organiza un comitet cât mai repede posibil după ce escaladați cazul și vă vom 
ține la curent pe tot parcursul acestui proces. Comitetul va face recomandări în 
termen de 5 zile lucrătoare de la întâlnire pentru a examina cazul dumneavoastră, 
iar Stonewater va reveni cu răspunsul nostru la recomandările CCP după încă 5 zile 
lucrătoare. 

 
SERVICIUL HOUSING OMBUDSMAN: 

În orice fază, puteți să transmiteți reclamația Serviciului Housing Ombudsman 
pentru sprijin și îndrumare. Dacă nu sunteți mulțumit de răspunsul nostru din faza 
doi la reclamația dumneavoastră, puteți solicita Serviciului Housing Ombudsman 
să investigheze modul în care a fost tratată reclamația dumneavoastră. Serviciul 
Housing Ombudsman va examina apoi sesizarea dumneavoastră și modul în 
care am răspuns pentru a stabili dacă am răspuns corespunzător și în 
conformitate cu Codul de gestionare a reclamațiilor și politicile noastre. 
 

Puteți contacta Serviciul Housing Ombudsman: 

• Pe site-ul web: housing-ombudsman.org.uk 

• Prin e-mail: info@housing-ombudsman.org.uk 

• Prin telefon: 0300 111 3000 (9:15 - 17:15, de luni până vineri) 

• Prin poștă: Housing Ombudsman Service, PO Box 152, Liverpool 
L33 7WQ. 

 
Pentru a afla mai multe despre modul în care Stonewater tratează reclamațiile sau 
pentru mai multe informații și sfaturi, inclusiv politica noastră privind reclamațiile, 
vizitați stonewater.org/supporting-you/making-a-complaint/ 

 

mailto:info@housing-ombudsman.org.uk

