
Anexa la HCL nr.31/31.03.2016 

REGULAMENT-CADRU 

de organizare şi funcţionare a serviciului social cu cazare: 

"Centrul de ingrijire pentru persoane varstnice -   localitatea Stupina „ 

 

                                                           ARTICOLUL 1 

                                                                            Definiţie 

 

 (1) Regulamentul de organizare şi funcţionare este un document propriu al serviciului social 

"Centrul de ingrijire persoane varstnice - localitatea Stupina ", aprobat prin Hotărârea Consiliului 

Local al comunei Crucea  Nr.26/15.03.2016  în vederea asigurării funcţionării  acestuia cu 

respectarea standardelor minime de calitate aplicabile şi a asigurării accesului persoanelor 

beneficiare la informaţii privind condiţiile de admitere, serviciile oferite etc. 

 (2) Prevederile prezentului regulament sunt obligatorii atât pentru persoanele beneficiare, 

cât şi pentru angajaţii  Centrului de ingrijire pentru persoane Varstnice Stupina şi, după caz, pentru 

membrii familiei beneficiarilor, reprezentanţii legali/convenţionali, vizitatori. 

 

ARTICOLUL 2 

Identificarea serviciului social 

 

 Serviciul social "Centrul de ingrijire  pentru persoane vârstnice- localitatea  Stupina ", cod 

serviciu social 8730 CR-V-I, este înfiinţat  de  Comuna Crucea prin Consiliul local şi administrat de 

furnizorul  Primaria comunei Crucea  - Compartimentul  de asistenţă social. 

 "Centrul de ingrijire pentru persoane vârstnice localitatea Stupina " este instituţie de de 

asistenţă socială fara personalitate juridică sub autoritatea Consiliului local al comunei Crucea  , cu 

sediul in Stupina, Soseaua Constantei nr.2A, judetul Constanţa. 

 

ARTICOLUL 3 

Scopul serviciului social 

 

 Scopul serviciului social "Centru de îngrijire pentru persoane vârstnice-localitatea  Stupina" 

este protecţia de tip rezidenţial a vârstnicilor prin desfășurarea de servicii sociale care să răspundă 

nevoilor sociale, a celor speciale și individuale ale vârstnicilor care solicită aceste servicii. 

 Beneficiarii Centrului de îngrijire  pentru persoane vârstnice Stupina sunt persoanele 

vârstnice și persoanele pensionate pentru pierderea capacităţii de muncă aflate în dificultatea de a 

se putea întreţine singure parţial sau total. 

 Activităţile de bază organizate în centru sunt:  

 Îngrijire personală 



 Supraveghere  

 Îngrijiri medicale curente asigurate de asistente medicale  

 Cazare pe perioadă nedeterminată  

 Masă, inclusiv preparare hrană caldă, după caz 

 Curăţenie  

 Socializare şi activităţi culturale  

 Consiliere pentru drepturile sociale 

 Asistenţă medicală asigurată de medici psihiatri , geriatric și medici de medicina familiei,  

 Terapii de recuperare fizică/psihică/ mintală, terapie ocupaţională, menaj, pază, alte 

activităţi administrative etc. 

 

                                    ARTICOLUL 4 

              Cadrul legal de înfiinţare, organizare şi funcţionare 

 

 (1) Serviciul social "Centrul de îngrijire  pentru persoane vârstnice –localitatea Stupina 

funcţionează cu respectarea prevederilor cadrului general de organizare şi funcţionare a serviciilor 

sociale, reglementat de Legea nr. 292/2011, cu modificările ulterioare, art. 101, lit.b). 

 (2) Standard minim de calitate aplicabil: Ordinul Nr.2126/05.11.2014 privind aprobarea 

Standardelor minime de calitate pentru acreditarea serviciilor sociale cu cazare organizate ca centre 

rezidentiale destinate persoanelor vârstnice, persoanelor fără adăpost, tinerilor care au părăsit 

sistemul de protecţie a copilului și altor categorii de persoane adulte aflate în dificultate, precum și 

pentru serviciile acordate în comunitate, serviciilor acordate în sistem integrat și cantinelor sociale. 

Anexa 1 - Standarde minime de calitate pentru serviciile sociale cu cazare organizate ca centre 

rezidenţiale destinate persoanelor vârstnice. 

(3) Serviciul social „Centrul de îngrijire  pentru persoane vârstnice –localitatea Stupina " este 

înfiinţat prin Hotarârea Nr. 26 a Consiliului Local al comunei Crucea  întrunit în şedinţa din data de 

15.03.2016. 

 

ARTICOLUL 5 

Principiile care stau la baza acordării serviciului social 

 

 (1) Serviciul social „Centrul de îngrijire  pentru persoane vârstnice – localitatea Stupina" se 

organizează şi funcţionează cu respectarea principiilor generale care guvernează sistemul naţional 

de asistenţă socială, precum şi a principiilor specifice care stau la baza acordării serviciilor sociale 

prevăzute în legislaţia specifică, în convenţiile internaţionale ratificate prin lege şi în celelalte acte 

internaţionale în materie la care România este parte, precum şi în standardele minime de calitate 

aplicabile. 



 (2) Principiile specifice care stau la baza prestării serviciilor sociale în cadrul „Centrului de 

îngrijire  pentru persoane vârstnice- localitatea Stupina " sunt următoarele: 

a) respectarea şi promovarea cu prioritate a interesului persoanei beneficiare; 

b) protejarea şi promovarea drepturilor persoanelor beneficiare în ceea ce priveşte 

egalitatea de şanse şi tratament, participarea egală, autodeterminarea, autonomia şi demnitatea 

personală şi întreprinderea de acţiuni nediscriminatorii şi pozitive cu privire la persoanele 

beneficiare; 

c) asigurarea protecţiei împotriva abuzului şi exploatării persoanei beneficiare; 

d) deschiderea către comunitate; 

e) asistarea persoanelor fără capacitate de exerciţiu în realizarea şi exercitarea drepturilor 

lor; 

f) asigurarea în mod adecvat a unor modele de rol şi statut social, prin încadrarea în unitate 

a unui personal mixt; 

g) ascultarea opiniei persoanei beneficiare şi luarea în considerare a acesteia, ţinându-se 

cont, după caz, de vârsta şi de gradul său de maturitate, de discernământ şi capacitate de exerciţiu; 

h) facilitarea menţinerii relaţiilor personale ale beneficiarului şi a contactelor directe, după 

caz, cu fraţii, părinţii, alte rude, prieteni, precum şi cu alte persoane faţă de care acesta a dezvoltat 

legături de ataşament; 

i) promovarea unui model familial de îngrijire a persoanei beneficiare; 

j) asigurarea unei îngrijiri individualizate şi personalizate a persoanei beneficiare; 

k) preocuparea permanentă pentru identificarea soluţiilor de integrare în familie sau, după 

caz, în comunitate, pentru scurtarea perioadei de prestare a serviciilor, în baza potenţialului şi 

abilităţilor persoanei beneficiare de a trăi independent; 

l) încurajarea iniţiativelor individuale ale persoanelor beneficiare şi a implicării active a 

acestora în soluţionarea situaţiilor de dificultate; 

m) asigurarea unei intervenţii profesioniste, prin echipe pluridisciplinare; 

n) asigurarea confidenţialităţii şi a eticii profesionale; 

o) primordialitatea responsabilităţii persoanei, familiei cu privire la dezvoltarea propriilor 

capacităţi de integrare socială şi implicarea activă în soluţionarea situaţiilor de dificultate cu care se 

pot confrunta la un moment dat; 

p) colaborarea Centrului de îngrijire pentru persoane vârstnice – localitatea Stupina , prin 

Compartimentul  de asistenţă socială  , cu  alte serviciile publice de asistenţă socială . 

  

ARTICOLUL 6 

Beneficiarii serviciilor sociale 

 

 (1) Beneficiarii serviciilor sociale acordate în "Centru de îngrijire  pentru persoane vârstnice – 

localitatea Stupina " sunt persoane vârstnice și persoanele pensionate pentru pierderea capacităţii 

de muncă. 

 (2) Condiţiile de acces/admitere în centru sunt următoarele: 

a) acte necesare:  

- cererea de admitere, semnată de beneficiar/reprezentant legal/convenţional, în original;  

- dispozitia de  aprobare,respingere sau incetarea dreptului la servicii de asistenta sociala 

pentru persoanele varstnice se face de catre primar, în original;  



- cartea de identitate şi certificatul de naştere al beneficiarului, în copie;  

- cartea de identitate a soţului/soţiei şi/sau a copilului/copiilor adulţi ori cartea de identitate 

a membrului/membrilor de familie supus/supuşi obligaţiei de întreţinere conform Codului civil, în 

copie; după caz, cartea de identitate a reprezentantului legal/convenţional, în copie;  

- contractul de furnizare servicii semnat de părţi, în original - conform Ordinului MMFPS Nr. 

73 din 17 februarie 2005 privind aprobarea modelului Contractului pentru acordarea de servicii 

sociale, încheiat de furnizorii de servicii sociale, acreditati conform legii, cu beneficiarii de servicii 

sociale;  

-fișa de evaluare sociomedicală conform HG 889/2000 sau notificare din partea autorităţii 

locale că nu pot încadra persoana vârstnică în grade de dependenţă. 

- contractul de furnizare servicii este semnat pe de o parte de beneficiar și/sau persoana 

care își asumă obligativitatea de a plati serviciile furnizare, iar pe de alta de Primarul comunei Crucea  

- documentele prin care se recomandă îngrijirea şi asistarea beneficiarului în regim 

instituţionalizat şi/sau orice alte documente care atestă situaţia beneficiarului şi îi conferă dreptul de 

a fi asistat şi îngrijit într-un centru rezidenţial, în copie.              - angajamentul autorităţii 

administraţiei publice locale de a asigua contribuţia persoanei vârstnice în conformitate cu 

prevederile art. 102 lit. (3) din Legea nr. 292/2011 legea asistenţei sociale.   

b) criteriile de eligibilitate ale beneficiarilor: 

- persoane vârstnice care nu se pot gospodări singure sau necesită îngrijire specializată 

- persoane vârstnice care se află în imposibilitatea de a-şi asigura nevoile sociomedicale, 

datorită bolii ori stării fizice sau psihice. 

c) Admiterea se face de catre comisia de admitere /iesire in/din centru numita de Consiliul local 

Crucea  în funcţie de posibilitatea serviciului social de a răspunde nevoile beneficiarului identificate 

la evaluarea iniţială. 

d)  contribuţia beneficiarilor  se  stabileste anual prin hotărârea Consiliului local  al comunei Crucea . 

 (3) Condiţii de încetare a serviciilor: 

- la cererea beneficiarului care are prezervată capacitatea de discernământ, sub semnătură (se 

solicită beneficiarului să indice în scris locul de domiciliu/rezidenţă); în termen de maxim 5 zile de la 

ieşirea beneficiarului din centru se notifică în scris serviciul public de asistenţă socială de la nivelul 

primăriei localităţii pe a cărei rază teritorială va locui persoana respectivă cu privire la prezenţa 

beneficiarului în localitate;  

- după caz, la cererea reprezentantului legal al beneficiarului lipsit de discernământ şi angajamentul 

scris al acestuia cu privire la respectarea obligaţiei de a asigura găzduirea, îngrijirea şi întreţinerea 

beneficiarului; în termen de maxim 48 ore de la ieşirea beneficiarului, centrul notifică, telefonic şi în 

scris, serviciul public de asistenţă socială pe a cărei rază teritorială va locui beneficiarul despre 

prezenţa acestuia în localitate, pentru a facilita verificarea condiţiilor de găzduire şi îngrijire oferite;  

- transfer pe perioadă nedeterminată în alt centru de tip rezidenţial/altă instituţie, la cererea scrisă a 

beneficiarului sau, după caz, a reprezentantului său legal; anterior ieşirii beneficiarului din centru se 

verifică acordul centrului/instituţiei în care se va transfera acesta;  

- la recomandarea centrului rezidenţial care nu mai are capacitatea de a acorda toate serviciile 

corespunzătoare nevoilor beneficiarului sau se închide; cu minim 30 de zile anterior datei când se 

estimează încetarea serviciilor, centrul stabileşte, împreună cu beneficiarul şi serviciul public de 



asistenţă socială pe a cărei rază teritorială îşi are sediul centrul, modul de soluţionare a situaţiei 

fiecărui beneficiar (transfer în alt centru, revenire în familie pe perioadă determinată, etc.);  

- caz de deces al beneficiarului;  

- în cazul în care beneficiarul are un comportament inadecvat care face incompatibilă găzduirea 

acestuia în centru în condiţii de securitate pentru el, ceilalţi beneficiari sau personalul centrului;  

- când nu se mai respectă clauzele contractuale de către beneficiar. 

 Situaţiile în care încetează/se sistează serviciile pe perioadă nedeterminată, precum şi 

modalităţile de intervenţie se înscriu în procedura de încetare/sistare a serviciilor. 

 (4) Persoanele beneficiare de servicii sociale furnizate în „Centrul de îngrijire pentru 

persoane vârstnice- localitatea Stupina ” 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 primite; 

d) să li se asigure continuitatea serviciilor sociale furnizate atât timp cât se menţin condiţiile care au 

generat situaţia de dificultate; 

e) să fie protejaţi de lege atât ei, cât şi bunurile lor, atunci când nu au capacitate de exerciţiu; 

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

g) să participe la evaluarea serviciilor sociale primite; 

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

dizabilităţi. 

 (5) Persoanele beneficiare de servicii sociale furnizate în „Centrul de îngrijire  pentru 

persoane vârstnice –localitatea Stupina" au următoarele obligaţii: 

a) să furnizeze informaţii corecte cu privire la identitate, situaţie familială, socială, medicală şi 

economică; 

b) să participe, în raport cu vârsta, situaţia de dependenţă etc., la procesul de furnizare a serviciilor 

sociale; 

c) să contribuie, în conformitate cu legislaţia în vigoare, la plata serviciilor sociale furnizate, în funcţie 

de tipul serviciului şi de situaţia lor materială; 

d) să comunice orice modificare intervenită în legătură cu situaţia lor personală; 

e) să respecte prevederile prezentului regulament. 

 

ARTICOLUL 7 

Activităţi şi funcţii 

 



 Principalele funcţiile ale serviciului social „Centrului de îngrijire  pentru persoane vârstnice- 

localitatea Stupina" sunt următoarele: 

a) de furnizare a serviciilor sociale de interes public general, prin asigurarea următoarele activităţi: 

1. reprezentarea furnizorului de servicii sociale în contractul încheiat cu persoana 

beneficiară; 

2. găzduire/cazare pe perioada nedeterminată; 

3. îngrijire personală în funcţie de nevoile identificate; 

4. supraveghere ; 

5. îngrijiri medicale curente asigurate de asistente medicale; 

6. masă, inclusiv preparare hrană caldă; 

7. curăţenie;  

8. socializare şi activităţi culturale; 

9. consiliere pentru drepturile sociale 

10. asistenţă medicală asigurată de medici psihiatri și medici de medicina familiei,  

11. terapii de recuperare fizică/psihică/ mintală, terapie ocupaţională, menaj, pază, alte 

activităţi administrative etc. 

b) de informare a beneficiarilor, potenţialilor beneficiari, autorităţilor publice şi publicului larg 

despre domeniul său de activitate, prin asigurarea următoarelor activităţi: 

1. existenţa Ghid al beneficiarului; 

2. existenţa unui pliant informativ - sumar al serviciilor acordate 

3. realizarea unei pagini web: http://www.centru de îngrijire pentru 

persoanevârstnicestupina.ro; 

4. elaborarea de rapoarte de activitate; 

c) de promovare a drepturilor beneficiarilor şi a unei imagini pozitive a acestora, de promovare a 

drepturilor omului în general, precum şi de prevenire a situaţiilor de dificultate în care pot intra 

categoriile vulnerabile care fac parte din categoria de persoane beneficiare, potrivit scopului 

acestuia, prin asigurarea următoarelor activităţi: 

 1. - Să garanteze persoanelor vârstnice care trăiesc în  „Centrul de îngrijire  pentru persoane 

vârstnice-localitatea Stupina" o asistenţă corespunzatoare în privinţa vieţii private şi participarea la 

stabilirea condiţiilor de viaţă în instituţie; 

 2. Să permită persoanelor vârstnice să aleagă liber propriul stil de viaţă şi să ducă o existenţă 

independentă atât timp cât acest lucru este posibil în condiţiile specifice din în  „Centrul de îngrijire 

pentru persoane vârstnice – localitatea Stupina"; 

 3. Prevenirea și, dacă este cazul, sancţionare comportamentelor abuzive asupra vârstnicilor; 

d) de asigurare a calităţii serviciilor sociale prin realizarea următoarelor activităţi: 



 1. elaborarea instrumentelor standardizate utilizate în procesul de acordare a serviciilor; 

 2. realizarea de evaluări periodice a serviciilor prestate; 

 3. de implicare activă a beneficiarilor şi personalului în elaborarea unui plan propriu de 

dezvoltare care are în vedere îmbunătăţirea activităţii şi creşterea calităţii vieţii beneficiarilor; 

 4. de evaluări periodice a gradului de satisfacţie a beneficiarilor. 

e) de administrare a resurselor financiare, materiale şi umane ale Centrului de îngrijire  pentru 

persoane vârstnice – localitatea Stupina  prin realizarea următoarelor activităţi: 

 1. angajarea de specialiști în conformitate cu prevederile legale privind serviciile sociale; 

 2. perfecţionarea continuă a personalului și organizarea de sesiuni de instruire referitoare la 

cunoaşterea în detaliu a regulamentelor și procedurilor utilizate în cămin; 

 3. aplicarea normelor legale privind gestionarea şi administrarea resurselor financiare, 

materiale şi umane; 

 

 

ARTICOLUL 8 

Structura organizatorică, numărul de posturi şi categoriile de personal 

 

 (1) Serviciul social „Centrul de îngrijire  pentru persoane vârstnice - localitatea Stupina" 

funcţionează cu un număr de 17 posturi  total personal, conform prevederilor Hotărârii Consiliului 

Local al comunei Crucea  nr. Nr. 26 din 15.03.2016, din care: 

a)   1-  personal de conducere: administrator, după caz, şef de centru - 1; 

b)   9- personal de specialitate de îngrijire şi asistenţă ,personal de specialitate şi auxiliar 

c)   7- personal cu funcţii administrative, gospodărire, întreţinere-reparaţii, deservire.              

(2) Raportul angajat/beneficiar este de 1/2. 

(3) Pentru activităţile de specialitate evaluare, planificare, consultaţii etc. Se vor  încheia contracte 

de prestări servicii cu cabinetele/birourile specialistilor profesiilor reglementate precum medic, 

psiholog si geriatru. 

  

ARTICOLUL 9 

Personalul de conducere 

 

(1) Personalul de conducere este: 

a)  administrator, şef de centru , după caz 

b) coordonatoe personal de specialitate –asistentul social din compartimentul de asistenta sociala 

din Primaria Crucea . 



(2) Atribuţiile personalului de conducere sunt: 

a) asigură coordonarea, îndrumarea şi controlul activităţilor desfăşurate de personalul serviciului şi 

propune organului competent sancţiuni disciplinare pentru salariaţii care nu îşi îndeplinesc în mod 

corespunzător atribuţiile, cu respectarea prevederilor legale din domeniul furnizării serviciilor 

sociale, codului muncii etc.; 

b) elaborează rapoartele generale privind activitatea serviciului social, stadiul implementării 

obiectivelor şi întocmeşte informări pe care le prezintă furnizorului de servicii sociale; 

c) propune participarea personalului de specialitate la programele de instruire şi perfecţionare; 

d) colaborează cu alte centre/alţi furnizori de servicii sociale şi/sau alte structuri ale societăţii civile 

în vederea schimbului de bune practici, a îmbunătăţirii permanente a instrumentelor proprii de 

asigurare a calităţii serviciilor, precum şi pentru identificarea celor mai bune servicii care sa răspundă 

nevoilor persoanelor beneficiare; 

e) întocmeşte raportul anual de activitate; 

f) asigură buna desfăşurare a raporturilor de muncă dintre angajaţii serviciului/Centru de îngrijire  

pentru persoane vârstnice – localitatea Stupina ; 

g) propune furnizorului de servicii sociale aprobarea structurii organizatorice şi a numărului de 

personal; 

h) desfăşoară activităţi pentru promovarea imaginii Centru de îngrijire  pentru persoane vârstnice 

localitatea Stupina în comunitate; 

i) ia în considerare şi analizează orice sesizare care îi este adresată, referitoare la încălcări ale 

drepturilor beneficiarilor în cadrul serviciului pe care îl conduce; 

j) răspunde de calitatea activităţilor desfăşurate de personalul din cadrul serviciului şi dispune, în 

limita competenţei, măsuri de organizare care să conducă la îmbunătăţirea acestor activităţi sau, 

după caz, formulează propuneri în acest sens; 

k) organizează activitatea personalului şi asigură respectarea timpului de lucru şi a regulamentului de 

organizare şi funcţionare; 

l) reprezintă serviciul în relaţiile cu furnizorul de servicii sociale şi, după caz, cu autorităţile şi 

instituţiile publice, cu persoanele fizice şi juridice din ţară şi din străinătate, precum şi în justiţie; 

m) asigură comunicarea şi colaborarea permanentă cu serviciul public de asistenţă socială de la 

nivelul primăriei şi de la nivel judeţean, cu alte instituţii publice locale şi organizaţii ale societăţii 

civile active în comunitate, în folosul beneficiarilor; 

n) propune numirea  şi eliberarea  din funcţie personalul din cadrul serviciului, în condiţiile legii; 

o) întocmeşte proiectul bugetului propriu al serviciului şi contul de încheiere a exerciţiului bugetar in 

colaborare cu compartimentul contabilitate din cadrul primariei comunei Crucea , 

p) asigură îndeplinirea măsurilor de aducere la cunoştinţă atât personalului, cât şi beneficiarilor a 

prevederilor din regulamentul propriu de organizare şi funcţionare; 

q) asigură încheierea cu beneficiarii a contractelor de furnizare a serviciilor sociale; 

r) alte atribuţii prevăzute în standardul minim de calitate aplicabil. 



(3) Funcţiile de conducere se ocupă prin concurs sau, după caz, examen, în condiţiile legii. 

(4) Candidaţii pentru ocuparea funcţiei de conducere trebuie să fie absolvenţi cu diplomă de 

învăţământ superior în domeniul psihologie, asistenţă socială şi sociologie, cu vechime de minimum 

2 ani în domeniul serviciilor sociale, sau absolvenţi cu diplomă de licenţă ai învăţământului superior 

în domeniul juridic, medical, economic şi al ştiinţelor administrative, cu experienţă de minimum 5 ani 

în domeniul serviciilor sociale. 

(5) Sancţionarea disciplinară sau eliberarea din funcţie a conducătorilor instituţiei se face în 

condiţiile legii. 

(6) Pe perioada când postul nu este ocupat de către un specialist care să întrunească condiţiile 

prevazute la litera (4) administrarea Centrului de îngrijire pentru persoane vârstnice –localitatea 

Stupina  este asigurată de administrator. 

 

ARTICOLUL 10 

Personalul de specialitate de îngrijire şi asistenţă. Personal de specialitate şi auxiliar 

 

(1) Personalul de specialitate poate fi: 
a) medic geriatru  
b) medic de medicină de familie (221108); 
 c)  asistent medical generalist (325901), sora medicala322102); 

 d)  asistent pentru îngrijirea persoanelor vârstnice (263509); 

e) asistent social (263501); 

f)  infirmieră (532103); 

g) lucrător social pentru persoane cu probleme de dependenţă (341203); 

h) lucrător social (532908) 

(2) Atribuţii ale personalului de specialitate: 

a) asigură derularea etapelor procesului de acordare a serviciilor sociale cu respectarea prevederilor 

legii, a standardelor minime de calitate aplicabile şi a prezentului regulament; 

b) colaborează cu specialişti din alte centre în vederea soluţionării cazurilor; identificării de resurse 

etc.; 

c) monitorizează respectarea standardelor minime de calitate; 

d) sesizează conducerii Centrului de îngrijire  pentru persoane vârstnice – localitatea Stupina  situaţii 

care pun în pericol siguranţa beneficiarului, situaţii de nerespectare a prevederilor prezentului 

regulament etc.; 

e) întocmeşte rapoarte periodice cu privire la activitatea derulată; 

f) face propuneri de îmbunătăţire a activităţii în vederea creşterii calităţii serviciului şi respectării 

legislaţiei; 

g) alte atribuţii prevăzute în standardul minim de calitate aplicabil. 



 

(3) Atribuţiile asistentului medical generalist (325901).  

Asistenţii medicali generaliști oferă tratament, asistenţa și servicii de îngrijire pentru persoanele care 

au nevoie de îngrijire medicală ca urmare a efectelor îmbătrânirii, rănirii, bolilor sau altor 

insuficiente fizice ori mentale sau eventualelor riscuri asupra sănătăţii. Aceștia își asumă 

responsabilitatea pentru planificarea și gestionarea îngrijirii pacienţilor, inclusiv supravegherea altor 

lucrători de îngrijire a sănătăţii, lucrând în mod autonom sau în echipe cu medici și cu alte persoane 

în aplicarea practica a măsurilor preventive și curative. 

(4) Atribuţiile sorei medicale (322102). Sorele medicale accordă asistenţă medicală de bază și 

îngrijire personală pentru persoanele care au nevoie de astfel de îngrijire din cauza efectelor 

imbatranirii, bolilor, vatamarii corporale sau altor insuficiente fizice sau mentale. Acestea lucreaza in 

general sub supravegherea asistentelor medicale si ajuta la punerea in aplicare a planurilor de 

ingrijire a sanatatii si de tratament stabilite de catre specialisti in medicina, in ingrijire medicala si alti 

specialisti din domeniul sanatatii. 

(5) Atribuţiile asistentului social (263501).  

Asistentul social acorda consultatii asupra problematicii sociale; initiaza actiuni pentru prevenirea 

excuziunii sociale ale vîrstnicilor delicventei și pentru readaptarea acestora la viaţa social acolo unde 

se poate realize acest deziderat; acorda ajutor persoanelor cu dizabilităţi fizice sau mentale în scopul 

ameliorarii capacitatii de integrare sociala a acestora. 

Realizează evaluarea iniţială, identiufică nevoile persoanelor vîrstnice care solicit admiterea în cămin 

și propune, sprijin de ceilalţi specialiști planurile de asistenţă și îngrijire.   

Se ocupa cu recuperarea si (re)integrarea psiho-sociala si profesionala a persoanelor cu probleme 

speciale: deficiente psihice si /sau fizice, probleme sociale diverse.   

Desfasoara o activitate complexa si variata: analizeaza influenta factorilor sociali asupra starii de 

sanatate mentala si a comportamentului uman, acorda consultatii privind drepturile și obligatiile 

asistatilor, colaboreaza cu institutii sau organizatii care au obiective similare, participa la elaborarea 

metodelor si tehnicilor de lucru, propun masuri de ajutorare sau recuperare. Munca unui asistent 

social este aceea de a ajuta oamenii în rezolvarea problemelor legate de situatia lor sociala sau de 

viata personala. 

Exercitarea profesiei de asistent social este avizata de Colegiul Asistentilor Sociali din Romania si 

autorizata de Ministerul Muncii si Protectiei Sociale.  

Asistentul social indeplineste o misiune sociala care are la baza valorile si principiile fundamentale 

ale profesiei: justitia sociala, demnitatea si unicitatea persoanei, integritatea persoanei, 

autodeterminarea, confidentialitatea, importanta relatiilor interumane, furnizarea serviciilor cu 

competenta si in beneficial clientilor.  

Exercitarea libera a profesiei si independenta profesionala confera asistentului social dreptul de a 

actiona și a lua decizii în beneficiul clienţilor săi și deplina raspundere a acestora.  

Profesia de asistent social poate fi exercitata de catre persoana care indeplineste urmatoarele 

conditii:  

• este cetatea roman, cu domiciliul in Romania; 



• este licentiat sau absolvent al unei institutii de invatamant de specialitate, acreditata de stat in 

conditiile legii; 

• detine avizul Colegiului Asistentilor Sociali din Romania pentru exercitarea libera a profesiei de 

asistent social;  

• nu se gaseste in vreunul din cazurile de incompatibilitate sau nedemnitate prevazute de prezentul 

statut.  

 (6) Atribuţiile infirmierei (532103).  

 Asigură servicii de îngrijire personală și asistenţă în activităţile zilnice din viaţa pacientilor și 

rezidentilor din cămin. Pune în aplicare  planurile de asistenţă și îngrijire si practicilor de îngrijire 

stabilite, sub supravegherea directa a cadrelor medicale si a altor specialisti din domeniul sanătăţii 

sau asistenţei sociale. 

 (7) Atribuţiile lucrător social (532908)  

Principalele activităţi pe care trebuie să le desfăşoare lucrătorul social sunt: asigurarea serviciilor de 

îngrijire personală și asistenţă în activităţile zilnice din viaţa rezidentilor din cămin; desfaşurarea 

activităţilor prevăzute în planul de asistenţă și îngrijire; identificarea cauzelor de risc la nivelul 

căminului şi posibilele efecte ale situaţiilor de risc pentru beneficiar; susţinerea beneficiarului în 

activitaţile de maximizare a gradului de autonomie personal; susţinerea exersării deprinderilor de 

viaţă independentă ale beneficiarului, susţinerea dezvoltării abilităţilor sociale, emoţionale şi 

cognitive ale acestuia şi susţinerea lui în activităţile de maximizare a gradului de autonomie 

personală.  

În desfăşurarea activităţii sale, el trebuie să ţină cont de particularităţile beneficiarilor: sex, vârstă, 

nivelul de dezvoltare biologică, psihologică şi socială, starea de sănătate, gradul de deficienţă, tipul 

deficienţei, tipul de dependenţă, situaţia socială şi economică, etc. 

 

 (8) Atribuţiile medicului de medicină de familie (221108). 

 Medicul de medicina familie efectuează  controlul medical care cuprinde:  

 consultatie (anamneza, examen obiectiv, diagnostic); 

 recomandare pentru examene paraclinice atunci cand exista argumente clinice de suspiciune 

a unei stari patologice consemnate in foaia de observatie; 

 incadrarea medicala a asiguratului intr-o grupa de risc. 

b. supravegherea periodica clinica a evolutiei pentru bolnavii cu afectiuni cronice, in limita 

competentelor, si cuprinde: sfat medical, recomandari regim igieno-dietetic si alte activitati care nu 

se finalizeaza cu eliberarea de prescriptii medicale sau prescriere de investigatii medicale paraclinice. 

 Supraveghere (evaluarea factorilor ambientali, consiliere privind igiena alimentatiei, 

consiliere privind igiena personala) si depistare de boli cu potential endemo-epidemic (examen 

clinic, diagnostic prezumtiv, trimitere catre structurile de specialitate pentru investigatii, confirmare, 

tratament adecvat si masuri igienico-sanitare specifice, dupa caz). 

  Servicii de promovare a sanatatii - Educatie medico-sanitara si consiliere pentru prevenirea 

si combaterea factorilor de risc si consilierea antidrog. 



 Servicii medicale curative, consultatie pentru afectiuni acute, subacute (anamneza, examen 

clinic, diagnostic si tratament). 

o Pentru fiecare caz, casa de asigurari de sanatate deconteaza maximum 4 consultatii pentru 

acelasi episod de boala acuta/subacuta, pe asigurat, necesare pentru stabilirea diagnosticului, a 

tratamentului si a evolutiei cazului, cumulat la nivelul medicului de familie si medicului de 

specialitate din ambulatoriul clinic. Daca cazul este rezolvat la nivelul medicului de familie casa de 

asigurari de sanatate deconteaza maximum 2 consultatii pentru acelasi episod de boala 

acuta/subacuta, pe asigurat, necesare pentru stabilirea diagnosticului, a tratamentului si a evolutiei 

cazului. Pentru acelasi episod de boala acuta/subacuta, in situatia in care au fost acordate de catre 

medicul de familie una sau doua consultatii, si pentru cazul respectiv este necesara trimiterea catre 

medicul/medicii de specialitate din ambulatoriul clinic, medicul de familie elibereaza bilet de 

trimitere catre medicul/medicii de specialitate din ambulatoriul clinic, pe care va mentiona 

obligatoriu numarul de consultatii acordate (una sau doua consultatii). 

o Circuitul privind modalitatile in care pot fi acordate cele 4 consultatii se refera numai la un 

singur episod de boala acuta/subacuta. 

o In situatiile in care la prima consultatie se diagnosticheaza doua sau mai multe afectiuni 

acute/subacute, numarul consultatiilor decontate de casa de asigurari de sanatate este maximum 4 

consultatii. 

o In situatia in care in derularea unui episod de boala acuta/subacuta dupa prima, respectiv a 

doua consultatie apare o alta afectiune acuta/subacuta, numarul consultatiilor este maximum 5, 

respectiv 6, din care la nivelul medicului de familie pot fi acordate maximum 3 consultatii. 

o In situatia in care exista prezumtia privind existenta unei alte afectiuni asociate, medicul care 

suspicioneaza va consemna distinct pe biletul de trimitere numarul de consultatii pentru afectiunile 

acute/subacute pentru care pacientul s-a prezentat initial 

 Monitorizarea starii de sanatate pentru bolnavii cu afectiuni cornice. 

Activitati de suport. Eliberare de acte medicale: certificat de concediu medical, bilete de trimitere, 

prescriptii medicale - certificat constatator de deces (cu exceptia situatiilor de suspiciune care 

necesita expertiza medico-legala, conform prevederilor legale). 

 Actvitatea profesională a medicului este conformă cu prevederile privind organizarea și 

funcţionarea Colegiului Medicilor din România. Colegiul Medicilor din România are ca principal 

obiect de activitate controlul şi supravegherea exercitării profesiei de medic, aplicarea legilor şi a 

regulamentelor care organizează şi reglementează exerciţiul profesiei, reprezentarea intereselor 

profesiei de medic şi păstrarea prestigiului acestei profesiuni în cadrul vieţii sociale. 

 

(9) Atribuţiile psiholog (263411); 

 Realizarea psihoterapiei tulburarilor emotionale, comportamentale si de personalitate ale 

beneficiarilor. Analiza si corectarea fenomenelor de inadaptare la mediul social ale beneficiarilor. 

 Aplica teste psihologice pentru stabilirea nivelului de dezvoltare psihologic, interpreteaza 

datele obtinute si elaboreaza recomandarile pe care le considera necesare. 

 Stabileste etapele recuperarii psihopedagogice, in functie de obiectivele propuse pentru 

recuperarea beneficiarilor. 



 Stabileste psihodiagnosticul beneficiarilor si realizeaza examinarile si evaluarile psihologice 

ale beneficiarilor. 

 Colaboreaza cu ceilalti specialisti din centru pentru a stabili si a aplica planul terapeutic de 

recuperare individual pentru fiecare beneficiar. 

 Stabileste programul saptamanal de interventie terapeutica (de socializare si integrare 

sociala si de activitati educationale). 

 Stabileste, in functie de obiectivele psihoterapeutice de recuperare, metoda de lucru si 

programele de instruire a beneficiarilor. 

 Investigheaza si recomanda caile de solutionare ale problemelor psihologice ale 

beneficiarilor. Indruma activitatea infirmierelor / lucrătorilor sociali pentru a le integra in aplicarea 

planului terapeutic de recuperare individual pentru fiecare beneficiar. 

 Contribuie prin activitatea pe care o desfasoara la dezinstitutionalizarea persoanelor din 

institutie. 

 Asigura consilierea de specialitate a personalului din institutie. 

 Executa orice alte dispozitii date de superiorul ierarhic direct in realizarea strategiilor pe 

termen scurt ale institutiei in limitele respectarii temeiului legal. 

 Actvitatea profesională a psihologului este conformă cu prevederile privind organizarea și 

funcţionarea Colegiului Psihologilor din România. 

 

ARTICOLUL 11 

Personalul administrativ, gospodărie, întreţinere-reparaţii, deservire 

 

 (1) Personalului administrativ asigură activităţile auxiliare serviciului social: aprovizionare, 

mentenanţă, achiziţii etc. şi poate fi: 

a) administrator; 

b) funcţionar administrativ, economic; 

c) casier, magaziner; 

d)  personal pentru curăţenie spaţii, spălătoreasă; 

e) muncitor calificat; 

 

  A. Administratorul  - are următoarele atribuţii: 

- asigură bună desfăşurare a activităţii din punct de vedere logistic (materiale şi furnituri de 

birou, alimente, materiale de întreţinere şi curăţenie, mijloace de deplasare, aparatură xerox, reţea de 

calculatoare etc.); 

- întocmeşte referate de necesitate pentru achiziţionarea bunurilor şi asigurarea serviciilor 

necesare bunei funcţionări a activităţilor Centrului de ingrijire pentru personae varsstnice Stupina; 



-urmăreşte lucrările de reparaţii, recompartimentări, modernizări etc. şi  lucrările de orice 

natură ce se efectuează; 

 - depistează şi remediază orice defecţiune sau disfuncţie care ar influenţa buna 

desfăşurare a activităţilor de orice fel din cadrul Centrului de ingrijire pentru personae varsstnice 

Stupina; 

- întocmeşte caiete de sarcini pentru achiziţia de bunuri materiale şi servicii; 

-  întocmeşte planul de achiziţii; 

-  asigură şi efectuează instruirea personalului şi răspunde de protecţia muncii; 

- respectă procedura privind parcurgerea celor patru faze ale execuţiei bugetare a 

cheltuielilor, respectiv angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor; 

- inventarierea generală a elementelor de activ şi pasiv cel puţin o dată pe an, precum şi în 

alte situaţii prevăzute de lege; 

 - se preocupă de încheierea contractelor de prestări servicii  pentru asigurarea încălzirii 

spaţiilor, a energiei electrice, a apei reci şi apă canal, a apei calde, întreţinerea spaţiilor, a salubrizării 

etc.; 

- se preocupă cu respectarea normelor igienico-sanitare asigurând curăţenia în incinta 

sediului unităţii; 

- asigură pregătirea şi servirea unei cantităţi raţionale de hrană;   

- supraveghează activităţile de pregătire şi servire a mesei, activităţi de curăţenie; 

- asigură repararea îmbrăcămintei asistaţilor şi a lenjeriei de pat; 

- asigură reparaţiile curente şi întreţinere a bunurilor instituţiei; 

- asigură paza instituţiei; 

 - asigură servicii de aprovizionare, precum si transportul persoanelor în interesul serviciului, 

în lipsa şoferului; 

- asigură supravegherea centralei termice în vederea furnizării de apă caldă şi căldură; 

- asigură arhivarea documentelor şi securitatea acestora în conformitate cu legislaţia în 

vigoare; 

     - răspunde de contactarea serviciilor de pompe funebre pentru înhumarea beneficiarilor 

decedaţi. 

 - formulează pentru uzul primarului și consilierilor locali observaţii şi propuneri de natură 

legislativă, metodologică, procedurală sau organizatorică. 

 - examinează legalitatea, regularitatea şi conformitatea operaţiunilor, identifică risipa şi 

gestiunea defectuoasă şi fraudele, iar pe aceste baze, propune măsuri pentru recuperarea pagubelor 

şi sancţionarea celor vinovaţi, după caz; 

 - respectă normele de protecţia muncii şi de sănătate potrivit reglementărilor în vigoare 

având grijă ca şi angajaţii societatii să o facă; 



 - respectă Regulamentul de Ordine Interioară şi Regulamentul de Organizare și Funcţionare 

al căminului, aducându-l şi la cunoştinţa personalului din subordine;  

  - răspunde de întocmirea corectă a sarcinilor conform fişei postului;  

 - păstrează confidenţialitatea datelor la care are acces;  

 - rezolvă şi alte sarcini care cad în sfera sa de activitate, trasate de primar și consilierii locali 

sau colaboratori angajaţi ai căminului;  

 - în caz de absenţă motivată, isi desemneaza un inlocuitor; 

 - reprezintă societatea pe plan local în relaţia cu instituţii publice locale şi cu terţi;  

 - actualizarea atribuţiilor se va face funcţie de modificările organizatorice legislative care 

apar;  

 

Funcţionar administrativ, economic  atributii:  

Asigura evidenta contabila a stocurilor, a relatiilor cu tertii, a trezoreriei si evidenta veniturilor si 

cheltuielilor: 

a) Contabilizeaza facturile emise pentru clientii interni 

b) Inregistreaza incasarile si platile in lei conform extrasului de cont 

c) Opereaza incasarile si platile in numerar conform registrului de casa 

d) Opereaza avansurile din trezorerie conform deconturilor 

e) Inregistreaza facturi de prestatii furnizori interni 

f) Inregistreaza intrari de marfa in baza documentelor primite de la magazie (facturi interne, 

facturi externe, DVI si NIR) 

Întocmeste situatii si rapoarte financiar-contabile si verifica corelarea acestora: 

a) Intocmeste saptamanal lista facturilor emise si neincasate si lista avansurilor disponibile in 

lei 

b) Intocmeste balante de verificare pentru clienti 

c) Intocmeste liste de avansuri din trezorerie 

Legat de activitatile specifice, raspunde de: 

a) operarea zilnica a facturilor emise, a incasarilor pe facturi si in avans 

b) operarea zilnica a facturilor de la furnizori pt. prestatii diverse, precum si a platilor catre 

acestia 

c) verificarea zilnica a soldurilor din banca, casa si avansuri din trezorerie in lei 

d) incadrarea corecta a documentelor contabilizate pe venituri si cheltuieli 

Legat de disciplina muncii, raspunde de: 



a) Imbunatatirea permanenta a pregatirii sale profesionale si de specialitate 

b) Pastrarea confidentialitatii informatiilor si a documentelor legate de centrul de ingrijire 

pentru persoane varstnice 

c) Utilizarea resurselor existente exclusiv in interesul  centrului 

d) Respectarea prevederilor normativelor interne si a procedurilor de lucru privitoare la postul 

sau 

e) Adopta permanent un comportament in masura sa promoveze imaginea si interesele  

centrului 

f) Se implica in vederea solutionarii situatiilor de criza care afecteaza centru. 

 

 Casier .Magaziner. Atribuţii principale şi sarcini aferente: 

1. Asigură gestiunea fizică a stocului de marfă 

a. Operează în stoc mişcările de marfă 

b. Păstrează documentele justificative legate de stocuri 

c. Efectuează lunar inventarul stocului de marfă 

d. Participă activ la operaţiunile de încărcare/descărcare a mărfii la/din magazie 

e. Raportează superiorului ierarhic orice neconcordanţă între stocul fizic şi cel scriptic 

f. Oferă informaţii despre stocuri  

g. Respectă legislaţia de gestiune a stocurilor 

2.  Introduce marfa în stoc în baza documentelor de intrare  

a. Efectuează operaţiuni de intrare în stoc a mărfii  

b. Efectuează recepţia fizică a mărfii la intrarea în magazia  centrului 

c. Raportează superiorului ierarhic diferenţele între marfa fizică şi cea scriptică apărute la 

recepţia mărfii la magazie 

d. Verifică documentele vamale la introducerea NIR-ului şi semnalează eventualele 

neconcordanţe 

e. Înregistrează, prelucrează şi păstrează informaţiile referitoare la situaţia stocurilor  

f. Raportează lunar rezultatele activităţii de gestiune a stocului 

g. Utilizează eficient spaţiul de depozitare a mărfurilor 

3. Asigură mişcarea stocurilor 

a. Efectuează transferurile de marfă din stocul central în substocuri şi retur 

b. Păstrează evidenţa documentelor de transfer emise, cu semnăturile de predare/primire la zi 

c Urmăreşte ca marfa introdusă în stocul central să fie sigilată 



Personal pentru curăţenie spaţii, atrbuţii: 

a) Efectueaza curatenia in spatiile  repartizate (dormitoare, băi, coridoare, cabinetul medical, 

oficii, scari etc.) prin aplicarea procedurilor de lucru si respectarea protocoalelor de curatenie; 

b) Curata si dezinfecteaza zilnic ori de cate ori este nevoie baile, WC-urile cu materiale si 

ustensile folosite numai in aceste locuri; 

c) Respecta si aplica normele legale privind asigurarea curateniei, dezinfectiei si pastrarea 

obiectelor si materialelor sanitare;  

d) Raspunde de utilizarea si pastrarea in bune conditii a ustensilelor de curatenie (carucior, 

perii, lavete,etc.) ce le are personal in grija, precum si a celor care se folosesc in comun si le 

depoziteaza in conditii de siguranta; 

e) Urmareste realizarea igienizarii generale si a curateniei in spatiile de lucru, folosind ustensile 

potrivite si substante adecvate locului de dezinfectat si scopului urmarit; 

f) Respecta circuitele functionale in cadrul căminului  

g) Respecta prevederile legale privind depozitarea si gestionarea deseurilor: 

 -aplica procedurile stipulate de codul de procedura, 

 -asigura transportul deseurilor pe circuitul stabilit de codul de procedura, 

 -transporta pe circuitul stabilit gunoiul si rezidurile alimentare in conditii    corespunzatoare, 

raspunde de depunerea lor coreta in recipiente, curata si dezinfecteaza  pubelele in care se 

pastreaza si se transporta acestea; 

h) Raporteaza activitatea desfasurata,in scris prin semnarea fiselor de monitorizare a activitatii 

(semnatura confirmand realizarea tuturor pasilor din protocoale si scheme de lucru) si verbal la seful 

ierarhic superior (asistenta sefa),semnaland orice problema aparuta in desfasurarea activitatii; 

i) Situatiile neplacute sunt tratate cu calm,pe prim plan fiind grija fata de pacient; 

j) Respecta si aplica normele prevazute in Ordinul MS nr 994/ oct.2004  si Ghidul practic de 

management al expunerii accidentale la produse biologice privind prevenirea si combaterea 

infectiilor nozocomiale; 

k) Aplica Normele de Protectia Muncii si Normele de Protectie privind Stingerea Incendiilor: 

l) Aparatele electrice sunt bine izolate si nu se folosesc cu mainile umede 

m) Operatiile de curatire se executa cu cea mai mare atentie,pentru a evita accidentele 

n) Solutiile de curatire se manevreaza  cu mainile protejate 

o) Aparatele electrice se deconecteaza de la curent la sfarsitul programului de lucru 

p) Defectiunile ivite la echipamente,instalatii electrice se anunta cu promptitudine la 

administrator 

q) Poarta echipamentul de protectie prevazut de regulamentul de ordine interioara, care va fi 

schimbat ori de cate ori este nevoie, pentru pastrarea igienei si a aspectului estetic personal; 



r) Declara imediat asistentei sefe orice imbolnavire acuta pe care o prezinta precum si bolile 

transmisibile aparute la membrii familiei sale; 

s) Respecta regulamentul intern al căminului; 

t) Se prezinta la serviciu cu deplina capacitate de munca pentru a efectua servicii la parametrii 

de calitate impusi de sectie; 

         Spălătoreasa curăţă, spală și igienizeză, lenjeria,rufele, echipamentele și materialele  într-un 

timp optim, în conformitate cu standardele de igienă: 

a) Preia pe bază de proces verbal rufele şi lenjeria murdară, le spală la timp, sortându-le în 

funcţie de culoare, sortimente, material, etc; 

b) Respectă normativele în vigoare în procesul tehnologic de spălare şi igienizare ; 

c) Predă rufele spălate uscate, triate, pe bază de proces verbal ; 

d) În situaţia în care maşinile de spălat nu acoperă cantitatea de rufe ce trebuie spălate, se 

trece la spălat manual ; 

e) Urmăreşte ca în sectorul său de activitate să nu pătrundă alte persoane în afara celor 

abilitate  

f) Este interzisă efectuarea unor servicii persoanelor din unitate şi din afara ei, fără aprobarea 

conducerii ; 

g) Răspunde de exploatarea corectă a utilajelor, sesizând eventualele defecţiuni apărute 

administratorului, pentru a lua măsurile necesare de remediere; 

h) Răspunde de ordinea şi curăţenia din spălătorie ;  

i) Răspunde de obiectele de inventar pe care le are în gestiune, le predă la schimb  pe bază de 

proces verbal şi nu are voie să înstrăineze alimente şi obiecte de inventar aflate în gestiunea 

instituţiei; 

j) Răspunde de modul de îndeplinire a sarcinilor faţă de administrator şi în faţa organelor de 

control sanitare; 

k) Contribuie la asigurarea circuitului corect al hainelor precum şi la păstrarea lor în condiţii 

corespunzătoare de igienă şi depozitare; 

l) Îşi însuşeşte şi respectă  legislaţia în vigoare,specifică activităţii proprii; 

m) Acţionează în conformitate cu  S.M.O. existente, asumându-şi rolurile corespunzătoare; 

 

           Muncitor calificat bucătărie - are următoarele atribuţii: 

 

a) pregateşte mâncarurile din reţetarul unitaţii în conformitate cu standardele in vigoare; 
b) monteaza preparatele pe obiectele adecvate pentru servire si realizează elementele estetice ale 

preparatelor; 

c) debarasează si asigură curaţenia bucatariei; 



d) asigura implementarea si mentinerea standardelor de pastrare si depozitare a produselor, 
semipreparatelor si preparatelor alimentare cu respectarea normelor igienico-sanitare in 
vigoare; 

e) răspundere pentru respectarea standardelor de calitate a preparatelor realizate si respectarea 
termenelor de executie a acestora; 

f) păstrarea in bune conditii a ustensilelor si aparaturii; 

g) respectarea normelor de igiena si securitate a muncii; 

h) utilizarea resurselor existente, exclusiv in interesul firmei; 

i) respecta normele de consum a materiilor prime si dozarea produselor; 

j) participa la inventar; 

k) administreaza deseurile si materialele de ambalare; 

l) stie sa utilizeze si respecta echipamentele cu care munceste; 

m) cunoaşte, respectă si asigură respectarea prevederilor regulamentului intern, a normelor de 

igienă, a normelor de protecţie a muncii si PSI si a normelor de securitate, prevederile cu privire 

la situaţiile de urgenţă; 

n) desfaşurarea activităţii astfel încât sa nu expuna la pericol de accidentare sau îmbolnavire 

profesionala atât propria persoana, cât si alte persoane care pot fi afectate de actiunile sau 

omisiunile sale în timpul procesului de munca; 

o) să utilizeze corect masinile, aparatura, uneltele, substantele periculoase;  

p) să utilizeze corect echipamentul individual de protectie acordat si, dupa utilizare, sa îl înapoieze;  

q) să nu procedeze la scoaterea din funcţiune, la modificarea, schimbarea sau înlaturarea arbitrara 

a dispozitivelor de securitate proprii, în special ale maşinilor, aparaturii, uneltelor, instalaţiilor 

tehnice si clădirilor, si să utilizeze corect aceste dispozitive;  

r) să comunice imediat angajatorului si/sau salariaţilor desemnaţi orice situaţie de muncă despre 

care au motive întemeiate să o considere un pericol pentru securitatea si sănătatea celorlalţi 

angajaţi, precum si orice deficienţă a sistemelor de protecţie;  

s) să aducă la cunoştinţă conducatorului locului de muncă şi/sau angajatorului accidentele suferite 

de propria persoană;  

t) să coopereze cu angajatorul şi/sau cu lucrătorii desemnati, atât timp cât este necesar, pentru a 

face posibilă realizarea oricâror măsuri sau cerinţe dispuse de câtre inspectorii de muncă si 

inspectorii sanitari, pentru protecţia sănătătii şi securitătii salariaţilor;  

u) să coopereze, atât timp cât este necesar, cu angajatorul si/sau cu lucratorii desemnati, pentru a 

permite angajatorului sa se asigure ca mediul de munca si conditiile de lucru sunt sigure si fara 

riscuri pentru securitate si sanatate, în domeniul sau de activitate;  



v) să îsi însuşească şi să respecte prevederile legislaţiei din domeniul securităţii şi sănătăţii în 

munca si măsurile de aplicare a acestora;  

 

 

 

 

ARTICOLUL 12 

Finanţarea Centrului de ingrijire pentru persoane vârstnice localitatea Stupina 

 

 

 (1) În estimarea bugetului de venituri şi cheltuieli, pentru  Centrul de îngrijire  pentru 

persoane vârstnice – localitatea  Stupina se  are în vedere asigurarea resurselor necesare acordării 

serviciilor sociale cel puţin la nivelul standardelor minime de calitate aplicabile. 

 (2) Finanţarea cheltuielilor Centrului de îngrijire  pentru persoane vârstnice localitatea 

Stupina  se asigură, în condiţiile legii, din următoarele surse: 

a) contribuţia persoanelor beneficiare sau a întreţinătorilor acestora, după caz; 

b) bugetul de stat; 

c) buget local 

d) donaţii, sponsorizări sau alte contribuţii din partea persoanelor fizice ori juridice din ţară şi din 

străinătate; 

e) fonduri externe rambursabile şi nerambursabile; 

f) alte surse de finanţare, în conformitate cu legislaţia în vigoare. 

 

 

 

          Presedinte de sedinta                                                                                  Contrasemneaza,                                                  

                Constantin STANESCU                                                                                Secretar,                                                                                              

                                                                                                    Reveicuta GURGU 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 


