
ROMÂNIA                       

JUDEȚUL GORJ                                                                                          

CONSILIUL JUDEȚEAN                                                                         

 

 

 

HOTĂRÂRE 

pentru modificarea și completarea regulamentelor de organizare și funcționare ale Centrului de abilitare și 

reabilitare pentru persoane adulte cu dizabilități Dobrița, Centrului de îngrijire și asistență pentru persoane 

adulte cu dizabilități Dobrița, Centrului de abilitare și reabilitare pentru persoane adulte cu dizabilități 

Suseni și Centrului de abilitare și reabilitare pentru persoane adulte cu dizabilități Tg. Cărbunești 

 

 

Consiliul Județean Gorj, 

Având în vedere: 

- Referatul de aprobare a proiectului de hotărâre; 

- Raportul de specialitate la proiectul de hotărâre; 

- Raportul de avizare al Comisiei buget-finanțe; 

- Raportul de avizare al Comisiei juridice și administrație publică; 

- Raportul de avizare al Comisiei de sănătate si asistență socială; 

- Prevederile art. 173 alin. (2) lit. c) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul 

administrativ, cu modificările și completările ulterioare; 

- Prevederile art. 191 alin. (2) lit. a) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul 

administrativ, cu modificările și completările ulterioare;  

- Prevederile art. 2 alin. (1), art. 3 alin. (1) și (2), precum și și ale anexei nr. 1 din Hotărârea Guvernului nr. 

867/2015 pentru aprobarea Nomenclatorului serviciilor sociale, precum și a regulamentelor-cadru de organizare 

și funcționare a serviciilor sociale, cu modificările și completările ulterioare;  

- Hotărârea nr. 185/18.12.2020 pentru modificarea Organigramei, Statului de funcții și Regulamentului de 

organizare și funcționare ale Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Gorj, precum și a 

capacităților de furnizare a serviciilor sociale din cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția 

Copilului Gorj, aprobate prin Hotărârea Consiliului Județean Gorj nr. 152/2017; 

- Prevederile art. 2 și art. 8 alin. (2) din Legea nr. 197/2012 privind asigurarea calităţii în domeniul 

serviciilor sociale, cu modificările și completările ulterioare; 

- Prevederile Ordinului ministrului muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice nr. 424/2014 

privind aprobarea criteriilor specifice care stau la baza acreditării furnizorilor de servicii sociale; 

- Prevederile Ordinului ministrului muncii şi justiţiei sociale nr. 82/2019 privind aprobarea standardelor 

specifice minime de calitate obligatorii pentru serviciile sociale destinate persoanelor adulte cu dizabilităţi; 

- Notificarea nr. 3812/12.02.2021 pentru dosarul Centrul de abilitare și reabilitare pentru persoane adulte 

cu dizabilități Dobrița, transmisă de Autoritatea Națională pentru Drepturile Persoanelor cu Dizabilități, Copii și 

Adopții; 

- Notificarea nr. 477/07.01.2021 privind completarea dosarului de licențiere Centrul de abilitare și 

reabilitare pentru persoane adulte cu dizabilități Suseni, transmisă de Autoritatea Națională pentru Drepturile 

Persoanelor cu Dizabilități, Copii și Adopții; 

- Notificarea nr. 498/07.01.2021 pentru completarea notificării nr. 477/07.01.2021 privind dosarul de 

licențiere Centrul de abilitare și reabilitare pentru persoane adulte cu dizabilități Suseni, transmisă de Autoritatea 

Națională pentru Drepturile Persoanelor cu Dizabilități, Copii și Adopții; 

- Notificarea privind completarea dosarului de licențiere Centrul de abilitare și reabilitare pentru persoane 

adulte cu dizabilități Dobrița, transmisă de Autoritatea Națională pentru Drepturile Persoanelor cu Dizabilități, 

Copii și Adopții în data de 11.01.2021; 

- Notificarea nr. 497/07.01.2021 privind completarea dosarului de licențiere Centrul de abilitare și 

reabilitare pentru persoane adulte cu dizabilități Tg. Cărbunești, transmisă de Autoritatea Națională pentru 

Drepturile Persoanelor cu Dizabilități, Copii și Adopții; 

- Solicitarea Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Gorj nr. 6455/2021 pentru 

modificarea regulamentelor de organizare și funcționare a serviciilor sociale pentru persoanele adulte cu 

dizabilități, însoțită de Nota de fundamentare, 

În temeiul art. 182 alin. (1) și art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 

privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,  

 



 

HOTĂRĂȘTE: 

 

 

Art. 1. . Se modifică și se completează Regulamentul de organizare și funcționare a Centrului de abilitare și 

reabilitare pentru persoane adulte cu dizabilități Dobrița, în forma prevăzută în Anexa nr. 1, care face parte 

integrantă din prezenta hotărâre. 

Art. 2. Se modifică și se completează Regulamentul de organizare și funcționare a Centrului de îngrijire și 

asistență pentru persoane adulte cu dizabilități Dobrița, în forma prevăzută în Anexa nr. 2, care face parte 

integrantă din prezenta hotărâre. 

Art. 3. Se modifică și se completează Regulamentul de organizare și funcționare a Centrului de abilitare și 

reabilitare pentru persoane adulte cu dizabilități Suseni, în forma prevăzută în Anexa nr. 3, care face parte 

integrantă din prezenta hotărâre. 

Art. 4. Se modifică și completează se Regulamentul de organizare și funcționare a Centrului de abilitare și 

reabilitare pentru persoane adulte cu dizabilități Tg. Cărbunești, în forma prevăzută în Anexa nr. 4, care face parte 

integrantă din prezenta hotărâre. 

Art. 5. Regulamentele de organizare și funcționare ale serviciilor sociale prevăzute în anexele nr. 37, 38, 40 

și 41 la Regulamentul de organizare și funcționare a Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului 

Gorj se înlocuiesc cu anexele nr. 1, 2, 3 și 4 la prezenta hotărâre. 

Art. 6. Prevederile prezentei hotărâri vor fi duse la îndeplinire de Direcția Generală de Asistență Socială și 

Protecția Copilului Gorj. 

Art. 7. Prezenta hotărâre se comunică Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Gorj, 

compartimentelor de resort din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Gorj, precum  și Instituției 

Prefectului - Județul Gorj. 

 

 

 

               PREŞEDINTE,           CONTRASEMNEAZĂ, 

COSMIN - MIHAI POPESCU                                                            SECRETARUL GENERAL AL JUDEŢULUI 

                                                                                                                    CRISTINA-ELENA RĂDULEA-ZAMFIRESCU    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr. 35 

Adoptată în ședința din data de 26.03.2021 

cu un număr de 32 voturi 

din numărul consilierilor prezenți
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ROMÂNIA 

JUDEȚUL GORJ 

CONSILIUL JUDEŢEAN  

                                                                                    

                                                                          

 

REGULAMENT 

DE ORGANIZARE ȘI FUNCȚIONARE A SERVICIULUI SOCIAL CU CAZARE: 

CENTRUL DE ABILITARE ȘI REABILITARE PENTRU PERSOANE ADULTE CU 

DIZABILITĂȚI  DOBRIŢA 

 
ARTICOLUL 1 

Definiţie 

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

de Abilitare și Reabilitare pentru Persoane Adulte cu Dizabilitati Dobriţa (CAbR Dobrița), aprobat prin 

Hotărârea Consiliului Judeţean Gorj, 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. 

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

pentru angajaţii centrului şi, după caz, pentru membrii familiei beneficiarilor, reprezentanţii legali/ 

convenţionali, vizitatori. 

 

ARTICOLUL 2 

Identificarea serviciului social 

Serviciul social Centrul de Abilitare și Reabilitare pentru Persoane Adulte cu Dizabilități Dobriţa, 

cod serviciu social 8790 CR-D-II, este înfiinţat şi administrat de furnizorul de servicii sociale Direcţia 

Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Gorj (DGASPC Gorj), acreditat conform Certificatului 

de acreditare Sr. AF, nr. 006527, emis de Ministerul Muncii și Justiției Sociale la data de 31.10.2019. 

 Centrul de Abilitare și Reabilitare pentru Persoane Adulte cu Dizabilitati Dobriţa (CAbR Dobrița) 

are avizul de înfiinţare nr. 15600/3/DDPD/SLA/LH/ 20.07.2020, emis de Autoritatea Națională pentru 

Drepturile Persoanelor cu Dizabilități, Copii și Adopții, obținut în urma reorganizării serviciului social 

Centrul de Recuperare și Reabilitare Dobrița, serviciu social fără personalitate juridică, în subordinea 

Consiliului Județean Gorj și în structura Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Gorj, 

cu o capacitate de 11 locuri, situat în localitatea Dobrița, comuna Runcu, Județ Gorj. 

 
ARTICOLUL 3 

Scopul serviciului social 

Scopul serviciului social Centrul de Abilitare și Reabilitare pentru Persoane Adulte cu Dizabilități 

Dobriţa este de a asigura beneficiarilor încadraţi într-o categorie de persoană cu handicap îngrijire şi 

asistenţă continuă, care presupune cazare, masă, evaluarea stării generale din punct de vedere medical, 

psihologic, social cât şi al deprinderilor personale.  

Prin furnizarea de servicii sociale și prin implicarea beneficiarilor în activităţi de socializare şi de 

participare activă în cadrul comunităţii locale se urmăreşte atingerea următoarelor obiective: 

1. recuperarea diferitelor afecţiuni ale beneficiarilor; 

2. demarginalizarea socială a beneficiarilor;  

3. reinserţia familială şi socială a beneficiarilor;  

4. satisfacerea nevoilor sociale, a celor speciale, individuale, familiale sau de grup ale beneficiarilor;  

5. depăşirea situaţiilor de dificultate;  

6. prevenirea şi combaterea riscului de excluziune socială;  

7. promovarea incluziunii sociale şi creşterea calităţii vieţii. 

 
ARTICOLUL 4 

Cadrul legal de înfiinţare, organizare şi funcţionare 

(1) Serviciul social Centrul de Abilitare și Reabilitare pentru Persoane Adulte cu Dizabilități Dobriţa 

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

reglementat de Legea asistenței sociale nr. 292/ 2011, cu modificările ulterioare, reglementat de Legea nr. 

Anexa nr. 1 

la Hotărârea nr. 35/26.03.2021 
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448/ 2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările 

şi completările ulterioare precum şi a altor acte normative secundare aplicabile domeniului. 

(2) Standard specific minim de calitate de calitate  aplicabil: Ordinul Ministerului Muncii şi Justiţiei Sociale 

nr. 82/ 2019 privind aprobarea Standardelor specifice minime obligatorii de calitate pentru servicii sociale 

cu cazare de tip Centru de abilitare şi reabilitare pentru persoane adulte cu dizabilităţi, Anexa 1. 

(3) Serviciul social Centrul de Abilitare și Reabilitare pentru Persoane Adulte cu Dizabilități Dobriţa este 

înfiinţat prin Hotărârea Consiliul Judeţean Gorj nr. 130/30.09.2020 privind aprobarea înfiinţării, în 

subordinea Consiliului Judeţean Gorj, în structura DGASPC Gorj, a Centrului de abilitare şi reabilitare 

pentru persoane adulte cu dizabilităţi Tg - Cărbuneşti, Centrului de abilitare şi reabilitare pentru persoane 

adulte cu dizabilităţi Dobriţa şi Centrului de îngrijire şi asistenţă pentru persoane adulte cu dizabilităţi 

Dobriţa, prin reorganizarea Centrului de recuperare şi reabilitare Tg - Cărbuneşti, Centrului de recuperare şi 

reabilitare Dobriţa şi Centrului de îngrijire şi asistenţă Dobriţa. 

 
ARTICOLUL 5 

Principiile care stau la baza acordării serviciului social 

(1) Serviciul social Centrul de Abilitare și Reabilitare pentru Persoane Adulte cu Dizabilități Dobriţa 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 Centrul de Abilitare și 

Reabilitare pentru Persoane Adulte cu Dizabilități Dobriţa sunt următoarele: 

1. Respectarea şi promovarea cu prioritate a interesului persoanei beneficiare; 

2. 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; 

3. Asigurarea protecţiei împotriva abuzului şi exploatării persoanei beneficiare;  

4. Deschiderea către comunitate; 

5. Asistarea persoanelor fără capacitate de exerciţiu în realizarea şi exercitarea drepturilor lor; 

6. Asigurarea, în mod adecvat, a unor modele de rol şi statut social, prin încadrarea în unitate a unui 

personal mixt; 

7. 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); 

8. 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; 

9. Promovarea unui model familial de îngrijire a persoanei beneficiare; 

10. Asigurarea unei îngrijiri individualizate şi personalizate a persoanei beneficiare; 

11. 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; 

12. Încurajarea iniţiativelor individuale ale persoanelor beneficiare şi a implicării active a acestora în 

soluţionarea situaţiilor de dificultate; 

13. Asigurarea unei intervenţii profesioniste, prin echipe pluridisciplinare; 

14. Asigurarea confidenţialităţii şi a eticii profesionale; 

15. 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; 

16. Colaborarea centrului cu serviciile publice de asistenţă socială de la nivelul județului. 

 

ARTICOLUL 6 

Beneficiarii serviciilor sociale 

(1) Beneficiarii serviciilor sociale acordate în Centrul de Abilitare și Reabilitare pentru Persoane Adulte cu 

Dizabilități Dobriţa sunt persoanele adulte cu dizabilităţi încadrate în grad de handicap, cărora li s-a stabilit 

o măsură de protecţie în cadrul centrului, conform criteriilor de admitere. 

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

1. Cerere de admitere; 

2. Copie de pe actele de identitate şi stare civilă (Copie după certificate de naştere și căsătorie ale 

persoanei asistate, ale copiilor, ale soţului sau soţiei, după caz); 

3. Copie de pe actul de identitate al reprezentantului legal, după caz; 

4. Copie de pe documentul care atestă încadrarea în grad de handicap în termen de valabilitate, după 

Planul individual de servicii și după Programul individual de reabilitare și integrare socială; 

5. Ultimul talon de pensie sau adeverinţă de venit; 

6. Declaraţie privind lipsa susţinătorilor legali, după caz; 

7. Acte doveditoare privind veniturile, respectiv adeverinţa de salariu, cupon pensie, sau adeverinţa de 

venit eliberată de organele financiare teritoriale; 

8. Copii după hotărâri judecătoreşti în care s-au stabilit obligaţii de întreţinere pentru persoane în 

favoarea sau în obligaţia persoanei asistate, dacă este cazul; 

9. Copii după hotărâri judecătoreşti, după caz, prin care cei care datorează plata contribuţiei lunare de 

întreţinere au stabilite obligaţii de întreţinere şi faţă de alte persoane; 

10. Ancheta socială privind situaţia persoanei asistate şi a familiei sale; 

11. Copie după certificatul de deces al aparţinătorului, după caz; 

12. Certificat medical tip - nu suferă de boli contagioase (R.B.W., M.R.F., SIDA - până la 60 ani examen 

coproparazitologic); 

13. Documente doveditoare ale situaţiei locative; 

14. Dovada eliberată de serviciul specializat al primăriei potrivit căreia nu i s-a putut asigura îngrijire la 

domiciliu sau în cadrul altor servicii din comunitate; 

15. Schema de tratament; 

16. Curatela prin judecătorie pentru cei cu handicap mintal; 

17. Angajament plată - titlu executoriu; 

18. Decizia Comisiei de Evaluare a Persoanelor Adulte cu Handicap Gorj; 

19. Dispoziţia DGASPC Gorj de admitere. 

b) Criterii de eligibilitate a beneficiarilor  

Pentru a fi admiși într-un centru pentru persoane adulte cu dizabilități din structura DGASPC Gorj, 

beneficiarii trebuie să îndeplineacă următoarele criterii: 

1. Să fie persoane încadrate în grad de handicap; 

2. Să fie persoane cu dizabilităţi cărora nu li s-a putut asigura protecţia sau îngrijirea la domiciliu sau în 

cadrul altor servicii din comunitate. 

c) Decizia de admitere/ respingere este emisă de către Comisia de evaluare a persoanelor adulte cu 

handicap din subordinea Consiliului Judeţean Gorj. 

d) Stabilirea contribuţiei 

 Stabilirea contribuției beneficiarilor admiși într-unul din centrele din structura DGASPC Gorj se 

realizează în conformitate cu prevederile legale în vigoare.  

(3) Condiţii de încetare a serviciilor:  

3.1 Centrul de Abilitare și Reabilitare pentru Persoane Adulte cu Dizabilități Dobriţa stabileşte şi aduce la 

cunoştinţa beneficiarilor condiţiile de suspendare/ încetare a serviciilor. Centrul elaborează şi aplică o 

procedură proprie de suspendare/ încetare a serviciilor.  

3.1.1 Principalele situaţii în care furnizorul de servicii sociale poate suspenda acordarea serviciilor pentru un 

beneficiar sunt, de exemplu: 

a) la cererea beneficiarului/ reprezentantului legal, pentru revenire în familie, cu acordul acesteia, 

pentru o perioadă de maxim 15 zile; 

b) la cererea beneficiarului/ reprezentantului legal, pentru o perioadă de maxim 60 zile, în baza 

acordului scris al persoanei care va asigura găzduirea şi îngrijirea pe perioada respectivă şi a anchetei sociale 

întocmită de personalul din cadrul Centrului; 

c) în caz de internare în spital, cu o durată mai mare de 30 de zile; 

d) în caz de transfer într-o altă instituţie, pentru efectuarea de programe specializate, cu acordul scris al 

instituţiei către care se efectuează transferul şi acordul beneficiarului sau reprezentantului legal. 

3.1.2 Principalele situaţii în care furnizorul de servicii sociale poate înceta acordarea serviciilor pentru un 

beneficiar sunt, de exemplu: 

a) la cererea scrisă a beneficiarului care are prezervată capacitatea de discernământ; dacă este de acord, 

beneficiarul va comunica în cererea scrisă domiciliul sau reşedinţa unde pleacă după încetarea acordării 
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serviciului; în situaţia în care beneficiarul comunică adresa, în termen de 5 zile, furnizorul de servicii sociale 

va notifica serviciul public de asistenţă socială pe a cărei rază teritorială va locui beneficiarul; 

b) la cererea reprezentantului legal, însoţită de un angajament scris prin care acesta se obligă să asigure 

găzduirea, îngrijirea şi întreţinerea beneficiarului, cu obligaţia ca, în termen de 48 ore de la încetare, 

furnizorul de servicii sociale să notifice serviciul public de asistenţă socială pe a cărei rază teritorială va 

locui beneficiarul; 

c) transfer în altă instituţie rezidenţială, la cererea scrisă a beneficiarului/ reprezentantului legal, cu 

acordul instituţiei respective; 

d) centrul nu mai poate acorda serviciile corespunzătoare sau se închide, cu obligaţia de a soluţiona, 

împreună cu beneficiarii sau reprezentanţii legali, cu 30 de zile anterior datei încetării, transferul 

beneficiarului/ beneficiarilor; 

e) la expirarea termenului prevăzut în contract; 

f) în cazul în care beneficiarul nu respectă clauzele contractuale, pe baza hotărârii cu majoritate simplă 

a unei comisii formate din conducătorul centrului, un reprezentant al furnizorul de servicii sociale furnizorul 

de servicii sociale, managerul de caz sau un reprezentant al personalului centrului şi 2 reprezentanţi ai 

beneficiarilor; 

g) în cazuri de forţă majoră (cataclisme naturale, incendii, apariţia unui focar de infecţie, suspendarea 

licenţei de funcţionare, altele); în aceste situaţii, furnizorul de servicii sociale va asigura, în condiţii de 

siguranţă, transferul beneficiarilor în servicii sociale similare; 

h) în caz de deces al beneficiarului. 

(4) Persoanele beneficiare de servicii sociale furnizate în Centrul de Abilitare și Reabilitare pentru persoane 

adulte cu dizabilități Dobriţa au următoarele drepturi: 

a) să li se respecte drepturile şi libertăţile fundamentale, fără nicio discriminare; 

b) să fie informaţi cu privire la drepturile sociale, serviciile primite, precum şi cu privire la situaţiile de 

risc ce pot apărea pe parcursul derulării serviciilor; 

c) să li se comunice drepturile şi obligaţiile, în calitate de beneficiari ai serviciilor sociale; 

d) să beneficieze de serviciile prevăzute în contractul de furnizare servicii; 

e) să participe la procesul de luare a deciziilor în furnizarea serviciilor sociale; 

f) să li se asigure păstrarea confidenţialităţii asupra datelor personale, informaţiilor furnizate şi primite; 

g) să li se garanteze demnitatea şi intimitatea; 

h) să fie protejaţi împotriva riscului de abuz şi neglijare; 

i) să-şi exprime liber opinia cu privire la serviciile primite. 

 (5) Persoanele beneficiare de servicii sociale furnizate în Centrul Centrul de Abilitare și Reabilitare pentru 

Persoane Adulte cu Dizabilități Dobriţa 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.  

(6) Contract de servicii – model  

 
 DIRECŢIA GENERALĂ DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ ŞI PROTECŢIA COPILULUI GORJ 

     CENTRUL DE ABILITARE ȘI REABILITARE PENTRU PERSOANE ADULTE CU DIZABILITĂȚI DOBRIŢA 

 

CONTRACT 

pentru acordarea de servicii sociale 
Părţile contractante: 

1.Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Gorj, acronim D.G.A.S.P.C.GORJ , denumit în 

continuare furnizor de servicii sociale, cu sediul în Tg-jiu, str. Siretului, nr.24, Judeţul Gorj, codul de înregistrare fiscală 

9247854, contul nr. RO41TREZ33621330250XXXXX deschis la Trezoreria/ Banca Tg-Jiu, certificatul de acreditare seria AF 

nr. 000816, reprezentat de domnul/ doamna _____________________________, având funcţia de Director General, în calitate 

de reprezentant: 
 

şi 
 

2. ..................................................................................................................................................................................... ..., 
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(numele beneficiarului de servicii sociale) denumit în continuare beneficiar, domiciliat/ locuieşte în localitatea ........................, 

str. .................... nr. .........., judeţul/ sectorul ........................, codul numeric personal ........................................., posesor al B.I./ 

C.I. seria ......... nr. ............, eliberat/ eliberată la data de ........................... de  Secţia de Poliţie ......................., reprezentat prin 

domnul/ doamna ....................................................., domiciliat/ domiciliată în localitatea ......................................................., str. 

.............................  nr. ......., judeţul/ sectorul .................., posesor/ posesoare al/ a B.I./C.I. seria ............ nr. ................, eliberat/ 

eliberată la data de .............................. de Secţia de Poliţie .............................................., conform ............................................... 

(se va menţiona actul care atestă calitatea de reprezentant) nr. ...................../data .................................. 
 

1. având în vedere: 

-  planul de intervenţie nr /data.......................................................................................................... .............................. ; 

-  evaluarea complexă efectuată în perioada ...................................................................................................................; 

- planul individualizat de asistenţă şi îngrijire nr. ..................................../data..............................................................., 

2. convin asupra următoarelor: 
 

1. Definiţii: 

1.1. contractul pentru furnizarea de servicii sociale — actul juridic încheiat între o persoană fizică sau juridică, publică ori privată, 

acreditată conform legii să acorde servicii sociale, denumită furnizor de servicii sociale, şi o persoană fizică aflată în situaţie de 

risc sau de dificultate socială, denumită beneficiar de servicii sociale, care exprimă acordul de voinţă al acestora în vederea 

acordării de servicii sociale; 

1.2. furnizor de servicii sociale — persoana fizică sau juridică, publică ori privată, acreditată conform legii în vederea acordării de 

servicii sociale, prevăzută la art. 11 din Ordonanţa Guvernului nr. 68/2003 privind serviciile sociale, aprobată cu modificări şi 

completări prin Legea nr. 515/2003, cu modificările şi completările ulterioare; 

1.3. beneficiar de servicii sociale — persoana aflată în situaţie de risc şi de dificultate socială, împreună cu familia acesteia, care 

necesită servicii sociale, conform planului de intervenţie revizuit în urma evaluării complexe; 

1.4. servicii sociale — ansamblu de măsuri şi acţiuni realizate pentru a răspunde nevoilor sociale individuale, familiale sau de 

grup, în vederea prevenirii şi depăşirii unor situaţii de dificultate, vulnerabilitate sau de dependenţă pentru prezervarea autonomiei 

şi protecţiei persoanei, pentru prevenirea marginalizării şi excluziunii sociale, pentru promovarea incluziunii sociale şi în scopul 

creşterii calităţii vieţii, definite în condiţiile prevăzute de Ordonanţa Guvernului nr. 68/2003, aprobată cu modificări şi completări 

prin Legea nr. 515/2003, cu modificările şi completările ulterioare; 

1.5. reevaluarea situaţiei beneficiarului de servicii sociale — activitatea obligatorie a furnizorului de servicii sociale de a evalua 

situaţia beneficiarului de servicii sociale după acordarea de servicii sociale pe o anumită perioadă; 

1.6. revizuirea sau completarea planului individualizat de asistenţă si îngrijire — modificarea sau completarea adusă planului 

individualizat pe baza rezultatelor reevaluării situaţiei beneficiarului de servicii sociale; 

1.7. contribuţia beneficiarului de servicii sociale — cotă-parte din costul total al serviciului/ serviciilor acordat/acordate de 

furnizorul de servicii sociale, în funcţie de tipul serviciului şi de situaţia materială a beneficiarului de servicii sociale, şi care poate 

fi în bani, în servicii sau în natură; 

1.8. obligaţiile beneficiarului de servicii sociale — totalitatea îndatoririlor pe care beneficiarul de servicii sociale şi le asumă prin 

contract şi pe care le va îndeplini valorificându-şi maximal potenţialul psiho-fizic; 

1.9. standarde minimale de calitate — ansamblul de cerinţe privind cadrul organizatoric şi material, resursele umane şi financiare 

în vederea atingerii nivelului de performanţă obligatoriu pentru toţi furnizorii de servicii sociale specializate, aprobate în condiţiile 

legii; 

1.10. modificări de drept ale contractului de acordare de servicii sociale — modificările aduse contractelor de acordare de servicii 

sociale în mod independent de voinţa părţilor, în temeiul prevederilor unui act normativ; 

1.11. forţa majoră — eveniment mai presus de controlul părţilor, care nu se datorează greşelii sau vinei acestora, care nu putea fi 

prevăzut în momentul încheierii contractului şi care face imposibilă executarea şi, respectiv, îndeplinirea acestuia; 

1.12. evaluarea iniţială — activitatea de identificare/determinare a naturii cauzelor, a stării actuale de dezvoltare şi de integrare 

socială a beneficiarului de servicii sociale, precum şi a prognosticului acestora, efectuată prin utilizarea de metode şi tehnici 

specifice profesiilor sociale, de către furnizorul de servicii sociale. Scopurile evaluării sunt cunoaşterea şi înţelegerea problemelor 

cu care se confruntă beneficiarul de servicii sociale şi identificarea măsurilor iniţiale pentru elaborarea planului iniţial de măsuri; 

1.13. planul individualizat de asistenţă si îngrijire — ansamblul de măsuri şi servicii adecvate şi individualizate potrivit nevoilor 

sociale identificate ca urmare a efectuării evaluării complexe, cuprinzând programarea serviciilor sociale, personalul responsabil şi 

procedurile de acordare a serviciilor sociale; 

1.14. evaluarea complexă — activitatea de investigare şi analiză a stării actuale de dezvoltare şi de integrare socială a 

beneficiarului de servicii sociale, a cauzelor care au generat şi care întreţin situaţia de dificultate în care acesta se află, precum şi a 

prognosticului acestora, utilizându-se instrumente şi tehnici standardizate specifice domeniilor: asistenţă socială, psihologic, 

educaţional, medical, juridic. 
 

2. Obiectul contractului 
2.1. *) Obiectul contractului îl constituie acordarea următoarelor servicii sociale: 

1. servicii de îngrijire si asistenţă medicală; 

2. activităţi de abilitare si reabilitare; 

3. activităţi pentru menţinerea/dezvoltarea aptitudinilor cognitive; 

4. activităţi pentru menţinerea/dezvoltarea deprinderilor de mobilitate; 

5. activităţi pentru menţinerea/dezvoltarea deprinderilor de comunicare; 

6. activităţi pentru menţinerea/dezvoltarea deprinderilor de autoîngrijire; 

7. informare şi servicii de asistenţă socială. 

______________________ 
*) Lista serviciilor sociale ce vor fi acordate poate fi prevăzută, cu acordul părţilor, în anexa la contract. 
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2.2. *) Descrierea serviciilor sociale acordate de furnizorul de servicii sociale: 

1. aplicarea de tehnici și exerciţii pentru a învăța cum să-și păstreze igiena personală; 

2. aplicarea de tehnici și exerciţii pentru dezvoltarea aptitudinilor cognitive;  

3. aplicarea de tehnici și exerciţii pentru  comunicare prin mesaje verbale; 

4. aplicarea de tehnici și exerciţii pentru deplasarea prin mers; 

5. aplicarea de tehnici și exerciţii pentru menţinerea și dezvoltarea autonomiei și a potenţialului funcţional; 

6. aplicarea de tehnici și exerciţii pentru învăţarea acţiunilor de spălat şi şters corpul, de hrănit etc.; 

7. informare cu privire la drepturi și facilități sociale. 

___________________________ 
*) Descrierea serviciilor sociale acordate poate fi prevăzută, cu acordul părţilo,r în anexa la contract. 

 

3. Costurile serviciilor sociale acordate și contribuţia beneficiarului de servicii sociale 

3.1. ........................................................................................................................ ................................................................................ 

Costul total pe lună al serviciilor sociale prevăzute la pct. 2 este de: ....................................................................... ......... lei/lună. 

3.2. *) Costul pe lună pentru fiecare serviciu social acordat este după cum urmează: 

- .......................................................... pentru .............................................. costul pe lună este de ............. ...................... 

(serviciul social/serviciile sociale) 

____________________________ 
*) Costurile serviciilor sociale pot fi prevăzute cu acordul părţilor în anexa la contract. 

 

3.3. **) Contribuţia beneficiarului pentru serviciile sociale primite este după cum urmează: 

- ......................................................................... pentru contribuţia ............................... este ............................................ 

(serviciul social/serviciile sociale) (în bani/în natură) 

___________________________ 
**) Valoarea contribuţiei beneficiarului de servicii sociale este stabilită în urma procesului de evaluare complexă. 

 

3.4. Contribuţia beneficiarului de servicii sociale nu va influenţa acordarea serviciilor sociale şi nu va îngreuna posibilitatea 

acestuia de a ieşi din starea de dificultate. 
 

4. Durata contractului 
4.1. Durata contractului este de la data de ................................................................ până la data de .......................................... ....... 

4.2. Durata contractului poate fi prelungită cu acordul părţilor şi numai după evaluarea rezultatelor serviciilor acordate 

beneficiarului de servicii sociale şi, după caz, revizuirea planului individualizat de asistenţă şi îngrijire. 
 

5. Etapele procesului de acordare a serviciilor sociale: 

5.1. Implementarea măsurilor prevăzute în planul de intervenţie şi în planul individualizat; 

5.2. Reevaluarea periodică a situaţiei beneficiarului de servicii sociale; 

5.3. Revizuirea planului individualizat de asistenţă şi îngrijire în vederea adaptării serviciilor sociale la nevoile beneficiarului. 
 

6. Drepturile furnizorului de servicii sociale: 

6.1. De a verifica veridicitatea informaţiilor primite de la beneficiarul de servicii sociale; 

6.2. De a sista acordarea serviciilor sociale către beneficiar în cazul în care constată că acesta i-a furnizat informaţii eronate; 

6.3. De a utiliza, în condiţiile legii, date denominalizate în scopul întocmirii de statistici pentru dezvoltarea serviciilor sociale. 
 

7. Obligaţiile furnizorului de servicii sociale:  

7.1. Să respecte drepturile şi libertăţile fundamentale ale beneficiarului în acordarea serviciilor sociale, precum şi drepturile 

beneficiarului de servicii sociale, rezultate din prezentul contract; 

7.2. Să acorde servicii sociale prevăzute în planul individualizat de asistenţă şi îngrijire, cu respectarea acestuia şi a 

standardelor minimale de calitate a serviciilor sociale; 

7.3. Să depună toate diligenţele pentru a asigura beneficiarul de continuitatea serviciilor sociale furnizate, în cazurile de încetare 

a prezentului contract prevăzute la pct. 12.1 şi 13.1 lit. a) şi d); asigurarea continuităţii serviciilor sociale se va realiza şi prin 

subcontractare şi cesiune de servicii sociale; 

7.4. Să fie receptiv şi să ţină cont de toate eforturile beneficiarului de servicii sociale în îndeplinirea obligaţiilor contractuale şi 

să considere că beneficiarul şi-a îndeplinit obligaţiile  contractuale în măsura în care a depus toate eforturile; 

7.5. Să informeze beneficiarul de servicii sociale asupra: 

1. conţinutului serviciilor sociale şi condiţiilor de acordare a acestora; 

2. oportunităţii acordării altor servicii sociale; 

3. listei la nivel local cuprinzând furnizorii acreditaţi să acorde servicii sociale; 

4. regulamentului de ordine internă; 

5. oricărei modificări de drept a contractului; 

7.6. Să reevalueze periodic situaţia beneficiarului de servicii sociale, şi, după caz, să completeze şi/ sau să revizuiască planul 

individualizat de asistenţă şi îngrijire exclusiv în interesul acestuia; 

7.7. Să respecte, conform legii, confidenţialitatea datelor şi informaţiilor referitoare la beneficiarul de servicii sociale; 

7.8. Să ia în considerare dorinţele şi recomandările obiective ale beneficiarului cu privire la acordarea serviciilor sociale; 

7.9. Să utilizeze contribuţia beneficiarului de servicii sociale exclusiv pentru acoperirea cheltuielilor legate de acordarea 

serviciilor sociale; 

7.10. De a informa serviciul public de asistenţă în a cărui rază teritorială locuieşte beneficiarul asupra nevoilor identificate şi 

serviciilor sociale propuse a fi acordate. 
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8. Drepturile beneficiarului 
8.1. în procesul de acordare a serviciilor sociale prevăzute la pct. 2, furnizorul de servicii sociale va respecta drepturile şi 

libertăţile fundamentale ale beneficiarului de servicii sociale. 

8.2. Beneficiarul are următoarele drepturi contractuale: 

1. de a primi servicii sociale prevăzute în planul individualizat de asistenţă şi îngrijire; 

2. de a i se asigura continuitatea serviciilor sociale atât timp cât se menţin condiţiile care au generat situaţia de dificultate; 

3. de a refuza, în condiţii obiective, primirea serviciilor sociale; 

4. de a fi informat, în timp util şi în termeni accesibili, asupra: 

a. drepturilor sociale, măsurilor legale de protecţie şi asupra situaţiilor de risc; 

b. modificărilor intervenite în acordarea serviciilor sociale; 

c. oportunităţii acordării altor servicii sociale; 

d. listei la nivel local cuprinzând furnizorii acreditaţi să acorde servicii sociale; 

e. regulamentului de ordine internă; 

5. de a participa la evaluarea serviciilor sociale primite şi la luarea deciziilor privind intervenţia socială care i se aplică, 

putând alege variante de intervenţie, dacă ele există; 

6. dreptul de a avea acces la propriul dosar; 

7. de a-şi exprima nemulţumirea cu privire la acordarea serviciilor sociale. 
 

9. *)Obligaţiile beneficiarului: 

9.1. Beneficiarul de servicii sociale are următoarele obligații: 

1. să participe activ în procesul de furnizare a serviciilor sociale şi la reevaluarea şi revizuirea planului individualizat de 

asistenţă şi îngrijire; 

2. să furnizeze informaţii corecte cu privire la identitatea şi situaţia familială, medicală, economică şi socială şi să permită 

furnizorului de servicii sociale verificarea veridicităţii acestora; 

3. să respecte termenele şi clauzele stabilite în cadrul planului individualizat de asistenţă şi îngrijire; 

4. să contribuie la plata costurilor serviciilor sociale primite cu o cotă-parte din costul total alserviciului/ serviciilor 

acordat/ acordate de furnizor, conform pct. 3.3 şi 3.4; 

5. să anunţe orice modificare intervenită în legătură cu situaţia sa personală pe parcursul acordării serviciilor sociale; 

6. să respecte regulamentul de ordine internă al furnizorului de servicii sociale (reguli de comportament, program, 

persoanele de contact etc.). 

9.7. În caz de deces al beneficiarului, familia îşi asumă toate obligaţiile care decurg din Hotărârii de Guvern 741/2016 pentru 

aprobarea Normelor tehnice şi sanitare privind serviciile funerare, înhumarea, incinerarea, transportul, deshumarea şi 

reînhumarea cadavrelor umane, cimitirele, crematoriile umane, precum şi criteriile profesionale pe care trebuie să le 

îndeplinească prestatorii de servicii funerare şi nivelul fondului de garantare şi a Legii nr. 102/2014 privind cimitirele, 

crematoriile umane şi serviciile funerare. 

9.8. Atunci când decesul a avut loc într-o instituţie de asistenţă medicală, preluarea persoanei decedate se efectuează de către 

prestatorul de servicii funerare, autorizat de către DSP Gorj, preluarea defunctului din unitatea de îngrijire şi asistenţă se face 

într-un sicriu cu capac sau într-o husă biodegradabilă cu fermoar pe o brancardă de inox; 

9.9 Procedura de îmbălsămare este obligatorie când decedatul este transportat în scopul înhumării într-o altă localitate decât cea 

în care s-a produs decesul, la o distanţă de minim 30 km. 

9.10. În cazul persoanelor decedate în alte localităţi, situate la o distanţă mai mare de 30 km de cea în care urmează să aibă loc 

înhumarea, pentru înhumare sunt necesare atât certificatul de deces cât şi avizul sanitar de transport, care se eliberează de către 

DSP Gorj. 

9.11 Transportul persoanelor decedate de la locul decesului şi până la locul efectuării manevrelor de îngrijiri mortuare se 

realizează numai de către prestatorii de servicii funerare. Transportul decedatului în această etapă se poate realiza numai cu 

autovehicole speciale de transport mortuar autorizate. Pentru transportul decedatului pot fi folosite huse mortuare 

biodegradabile; 

9.12. Transportul persoanelor decedate în vederea înhumării de la locul unde corpul defunctului este păstrat până la locul 

înhumării se realizează numai de către prestatorii de servicii funerare. Transportul decedatului în această etapă este condiţionat 

de prezenţa documentelor de deces emise de către autoritarea publică locală cu autovehicole destinate transportului persoanelor 

decedate. 

________________ 
*) Obligaţiile beneficiarului de servicii sociale se vor completa, după caz, cu alte obligaţii specifice tipurilor de servicii 

sociale prevăzute în prezentul contract. 
 

10. *) Soluţionarea reclamaţiilor 
10.1. Beneficiarul are dreptul de a formula verbal şi/sau în scris reclamaţii cu privire la acordarea serviciilor sociale. 

10.2. Reclamaţiile pot fi adresate furnizorului de servicii sociale direct sau prin intermediul oricărei persoane din cadrul echipei 

de implementare a planului individualizat. 

10.3. Furnizorul de servicii sociale are obligaţia de a analiza conţinutul reclamaţiilor, consultând atât beneficiarul de servicii 

sociale, cât şi specialiştii implicaţi în implementarea planului individualizat de asistenţă şi îngrijire şi de a formula răspuns în 

termen de maximum 10 zile de la primirea reclamaţiei. 

10.4. Dacă beneficiarul de servicii sociale nu este mulţumit de soluţionarea reclamaţiei, acesta se poate adresa în scris Comisiei 

de mediere socială de la nivelul judeţului/ sectorului .................................., care va clarifica prin dialog divergenţele dintre părţi 

sau, după caz, instanţei de judecată competente. 

___________________________ 
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*) Furnizorul de servicii sociale va avea înscrisă în regulamentul de ordine interioară o procedură privind plângerile 

formulate de beneficiarii de servicii sociale, care va respecta pct. 10.1—10.3 
 

11. Litigii 
11.1. Litigiile născute în legătură cu încheierea, executarea, modificarea şi încetarea ori alte pretenţii decurgând din prezentul 

contract vor fi supuse unei proceduri prealabile de soluţionare pe cale amiabilă. 

11.2. Dacă după 15 zile de la începerea acestor proceduri neoficiale furnizorul de servicii sociale şi beneficiarul de servicii 

sociale nu reuşesc să rezolve în mod amiabil o divergenţă contractuală, fiecare poate solicita Comisiei de mediere socială 

mijlocirea soluţionării divergenţelor sau se poate adresa instanţelor judecătoreşti competente. 
 

12. *) Rezilierea contractului 
12.1. Constituie motiv de reziliere a prezentului contract, următoarele: 

a) refuzul obiectiv al beneficiarului de servicii sociale de a mai primi serviciile sociale, exprimat în mod direct sau prin 

reprezentant; 

b) nerespectarea, în mod repetat, de către beneficiarul de servicii sociale a regulamentului de ordine interioară al 

furnizorului de servicii sociale; 

c) încălcarea de către furnizorul de servicii sociale a prevederilor legale cu privire la serviciile sociale, dacă este invocată 

de beneficiarul de servicii sociale; 

d) retragerea autorizaţiei de funcţionare sau a acreditării furnizorului de servicii sociale; 

e) limitarea domeniului de activitate pentru care furnizorul de servicii sociale a fost acreditat, în măsura în care este 

afectată acordarea serviciilor către beneficiarul de servicii sociale; 

f) schimbarea obiectului de activitate al furnizorului de servicii sociale, în măsura în care este afectată acordarea 

serviciilor către beneficiarul de servicii sociale. 
 

13. Încetarea contractului 
13.1. Constituie motiv de încetare a prezentului contract următoarele: 

a) expirarea duratei pentru care a fost încheiat contractul; 

b) acordul părţilor privind încetarea contractului; 

c) scopul contractului a fost atins; 

d) forţa majoră, dacă este invocată. 
 

14. Dispoziţii finale 
14.1. Părţile contractante au dreptul, pe durata îndeplinirii prezentului contract, de a conveni modificarea clauzelor acestuia prin 

act adiţional numai în cazul apariţiei unor circumstanţe care lezează interesele legitime ale acestora şi care nu au putut fi 

prevăzute la data încheierii prezentului contract. 

14.2. Prevederile prezentului contract se vor completa cu prevederile legislaţiei în vigoare în domeniu. 

14.3. Limba care guvernează prezentul contract este limba română. 

14.4. Prezentul contract va fi interpretat conform legilor din România. 

14.5. Furnizorul de servicii sociale realizează monitorizarea şi evaluarea serviciilor sociale acordate. 

14.6. Măsurile de implementare a planului individualizat de asistenţă şi îngrijire se comunică Direcţiei generale de asistenţă 

socială şi protecţia copilului şi Serviciului public de asistenţă socială, conform legii. 

14.7. Pe baza raportului cu privire la rezultatele implementării planului individualizat de asistenţă şi îngrijire, Direcţia generală 

de asistenţă socială şi protecţia copilului şi Serviciul public de asistenţă socială vor monitoriza activitatea furnizorului de servicii 

sociale. 

*) Anexele la contract: 

a) planul individualizat de asistenţă şi îngrijire; 

b) fişa de reevaluare a serviciilor sociale acordate beneficiarului de servicii sociale; 

c) planul revizuit de asistenţă şi îngrijire. 

__________________________ 
*) Părţile contractante pot stabili de comun acord şi alte tipuri de anexe. 

 
Prezentul contract de furnizare a serviciilor sociale a fost încheiat la sediul furnizorului de servicii sociale/domiciliul beneficiarului 

de servicii sociale în două exemplare, câte unul pentru fiecare parte contractantă. 

O copie a prezentului contract va fi transmisă Direcţiei generale de asistenţă socială şi protecţia copilului Gorj şi Serviciului public 

de asistenţă socială, de către furnizorul de servicii sociale. 

 

 

Data : 

Localitatea :  

 

Furnizorul de servicii sociale,                                               Beneficiarul de servicii sociale, 

(numele si funcţia persoanei/persoanelor                             Numele si prenumele: 

autorizată/autorizate sa semneze)                                        Semnătura:-------------------------------- 

 

Director General,                                                                 Apartinătorul/reprezentantul legal 

                  Numele si prenumele:            

Semnătura......................................                                     Semnătura:-------------------------------- 

 

Data :                                                                                    Data : 
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ARTICOLUL 7 

Activităţi şi funcţii 

Principalele funcţii ale serviciului social Centrul de Abilitare și Reabilitare pentru Persoane Adulte cu 

Dizabilități Dobriţa sunt următoarele: 

1. De furnizare a serviciilor sociale de interes public general/ local, prin asigurarea următoarelor 

activităţi: 

a. reprezentarea furnizorului de servicii sociale în contractul încheiat cu persoana beneficiară; 

b. găzduire pe o anumită perioadă, conform contractului de servicii încheiat; 

c. îngrijire personală zilnică permanentă; 

d. asistenţă medicală permanentă; 

e. evaluarea stării generale din punct de vedere medical, psihologic şi social; 

f. consiliere psihologică; 

g. asigurarea şi servirea hranei zilnice; 

h. recuperare psiho-motorie; 

2. De informare a beneficiarilor, potenţialilor beneficiari, autorităţilor publice şi publicului larg despre 

domeniul său de activitate, prin asigurarea următoarelor activităţi: 

a. acces internet; 

b. program de vizită accesibil; 

c. programe de divertisment periodice cu participare şi susţinere din partea comunităţii locale; 

d. elaborarea de rapoarte de activitate; 

3. 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: promovare on-line, excursii la obiective cultural-religioase; 

4. De asigurare a calităţii serviciilor sociale prin realizarea următoarelor activităţi: elaborarea 

instrumentelor standardizate utilizate în procesul de acordare a serviciilor, realizarea de evaluări periodice a 

serviciilor prestate; 

5. De administrare a resurselor financiare, materiale şi umane ale centrului prin realizarea următoarelor 

activităţi: cursuri de perfecţionare profesională, cursuri de dezvoltare personală; 

 
ARTICOLUL 8 

Structura organizatorică, numărul de posturi şi categoriile de personal 

(1) Serviciul social Centrul de Abilitare și Reabilitare pentru Persoane Adulte cu Dizabilități Dobriţa, din 

cadrul Complexului de Îngrijire și Asistență Dobrița, funcţionează cu următorul personal de specialitate, 

conform prevederilor Hotărârii Consiliului Judeţean, astfel: 

 

a) personal de conducere - şef centru şi coordonator personal de specialitate*, 

 * Centrul de Abilitare și Reabilitare pentru Persoane Adulte cu Dizabilități Dobriţa, desfăşurându-şi 

activitatea în cadrul Complexului de îngrijire şi asistenţă Dobriţa, este condus şi coordonat în comun cu 

Centrul de Îngrijire şi Asistenţă  pentru Persoane Adulte cu Dizabilități Dobriţa de un şef centru şi un 

coordonator personal de specialitate și aceste posturi nu se adaugă la numărul total de angajați ai Centrul 

de Abilitare și Reabilitare pentru Persoane Adulte cu Dizabilități Dobriţa. 

 

b) personal de specialitate de îngrijire şi asistenţă, personal de specialitate şi auxiliar:  10 posturi; 

Centrul de Abilitare și Reabilitare pentru Persoane Adulte cu Dizabilități Dobriţa funcționează cu următorul 

personal de specialitate: 

- Medic -  cod COR 221107-  0 posturi (activitatea specifică funcției la serviciul social este desfășurată 

în procent de 20% din durata normală de lucru de către medicul de la Centrul de îngrijire şi asistenţă pentru 

persoane adulte cu dizabilități Dobriţa), 

- psiholog - cod COR 263401 - 0 posturi (activitatea specifică funcției la serviciul social este 

desfășurată în procent de 20% din durata normală de lucru de către psihologul de la Centrul de îngrijire şi 

asistenţă pentru persoane adulte cu dizabilități Dobriţa), 

- asistent social -  cod COR  263501 - 1 post (activitatea specifică funcției la serviciul social este 

desfășurată în procent de 20% din durata normală de lucru, restul de 80% fiind desfășurată la Centrul de 

îngrijire şi asistenţă pentru persoane adulte cu dizabilități Dobriţa), 
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- asistent medical - cod COR  222101 - 2 posturi (activitatea specifică funcției la serviciul social este 

desfășurată în procent de 20% din durata normală de lucru, restul de 80% fiind desfășurată la Centrul de 

îngrijire şi asistenţă pentru persoane adulte cu dizabilități Dobriţa), 

- masor - cod COR 325501 - 0 posturi(activitatea specifică funcției la serviciul social este desfășurată 

în procent de 20% din durata normală de lucru de către masorul de la Centrul de îngrijire şi asistenţă pentru 

persoane adulte cu dizabilități Dobriţa), 

- instructor de educatie - cod COR 235204  - 0 posturi (activitatea specifică funcției la serviciul social 

este desfășurată în procent de 20% din durata normală de lucru de către instructorii de educație de la Centrul 

de îngrijire şi asistenţă pentru persoane adulte cu dizabilități Dobriţa), 

- instructor ergoterapie - cod COR 223003 - 0 posturi (activitatea specifică funcției la serviciul social 

este desfășurată în procent de 20% din durata normală de lucru de către instructorii ergoterapiede la Centrul 

de îngrijire şi asistenţă pentru persoane adulte cu dizabilități Dobriţa), 

- asistent medical balneofizioterapie - cod COR 325502 - 1 post (activitatea specifică funcției la 

serviciul social este desfășurată în procent de 20% din durata normală de lucru, restul de 80% fiind 

desfășurată la Centrul de îngrijire şi asistenţă pentru persoane adulte cu dizabilități Dobriţa), 

- terapeut ocupațional - cod COR - 1 post (activitatea specifică funcției la serviciul social este 

desfășurată în procent de 20% din durata normală de lucru, restul de 80% fiind desfășurată la Centrul de 

îngrijire şi asistenţă pentru persoane adulte cu dizabilități Dobriţa), 

- kinetoterapeut - cod COR 226405 -1 post (activitatea specifică funcției la serviciul social este 

desfășurată în procent de 20% din durata normală de lucru, restul de 80% fiind desfășurată la Centrul de 

îngrijire şi asistenţă pentru persoane adulte cu dizabilități Dobriţa), 

- infirmiera - cod COR 532103 - 4  posturi (normă întreagă). 

 

c) personal cu funcţii administrative, gospodărire, întreţinere-reparaţii, deservire*: 22 posturi; 

- referent IA, cod COR  331309 - 1 post; 

- inspector de specialitate IA, cod COR 242203 - 1 post; 

- administrator, cod COR 515104  - 1 post; 

- magaziner, cod COR 432102  - 1 post; 

- spălătoreasă, cod COR 912103  - 2 posturi;  

- muncitor calificat (fochist), cod COR 818204  -  5 posturi; 

- muncitor calificat (lenjerie), cod COR 753101  - 1 post; 

- portar, cod COR 962909  - 4 posturi; 

- îngrijitoare, cod COR 515301  - 5 posturi; 

- muncitor necalificat , cod COR 921302 - 1 post. 

 

 * Centrul de Îngrijire şi Asistenţă pentru persoane adulte cu dizabilități Dobriţa, desfăşurându-şi 

activitatea în cadrul Complexului de îngrijire şi asistenţă Dobriţa, este deservit, în comun cu Centrul de 

Abilitare Și Reabilitare pentru persoanele adulte cu dizabilități Dobriţa, de angajaţii din cadrul 

Compartimentului administrativ-contabilitate și anume: referent IA - 1 post, inspector de specialitate IA - 1 

post, administrator - 1 post, magaziner - 1 post, spălătoreasă - 2 posturi, muncitor calificat (fochist) - 5, 

posturi, muncitor calificat (lenjerie) - 1 post, portar - 4 posturi, îngrijitoare - 5 posturi, muncitor necalificat 

- 1 post. 

  

d) voluntari: - 

(2) Raportul angajat/ beneficiar la nivelul complexului este de 1/1. 

 
ARTICOLUL 9 

Personalul de conducere 

(1) Personalul de conducere este asigurat de: 

a. şef de centru - 1 post,  cod COR 1341; 

b. coordonator personal de specialitate - 1 post, cod COR 1343. 

(2) Atribuţiile personalului de conducere sunt următoarele: 

1. 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.; 
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2. Elaborează rapoartele generale privind activitatea serviciului social, stadiul implementării obiectivelor 

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

3. Propune participarea personalului de specialitate la programele de instruire şi perfecţionare 

profesională; 

4. 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 să răspundă nevoilor 

persoanelor beneficiare; 

5. Întocmeşte raportul anual de activitate; 

6. Asigură buna desfăşurare a raporturilor de muncă dintre angajaţii serviciului/ centrului; 

7. Propune furnizorului de servicii sociale aprobarea structurii organizatorice şi a numărului de personal; 

8. Desfăşoară activităţi pentru promovarea imaginii centrului în comunitate; 

9. Ia în considerare şi analizează orice sesizare care îi este adresată, referitoare la încălcări ale drepturilor 

beneficiarilor în cadrul serviciului pe care îl conduce; 

10. 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; 

11. Organizează activitatea personalului şi asigură respectarea timpului de lucru şi a regulamentului de 

organizare şi funcţionare; 

12. 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; 

13. 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; 

14. Numeşte şi eliberează din funcţie personalul din cadrul serviciului, în condiţiile legii; 

15. Întocmeşte proiectul bugetului propriu al serviciului şi contul de încheiere a exerciţiului bugetar; 

16. Asigură îndeplinirea măsurilor de aducere la cunoştinţă atât personalului, cât şi beneficiarilor a 

prevederilor din regulamentul propriu de organizare şi funcţionare; 

17. Asigură încheierea cu beneficiarii a contractelor de furnizare a serviciilor sociale; 

18. Alte atribuţii prevăzute în standardul minim de calitate aplicabil. 

 

(3) Atribuţiile şefului de centru sunt următoarele: 

1. Asigură coordonarea, îndrumarea şi controlul activităţilor desfăşurate de personalul serviciului şi 

propune directorului general al DGASPC Gorj sancţiuni disciplinare pentru salariaţii care nu îşi îndeplinesc 

în mod corespunzător atribuţiile, cu respectarea prevederilor legale din domeniul furnizării serviciilor 

sociale, Codului muncii etc.; 

2. Elaborează rapoartele generale privind activitatea serviciului social, stadiul implementării obiectivelor 

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

3. Propune participarea personalului de specialitate la programele de instruire şi perfecţionare 

profesională; 

4. 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 să răspundă nevoilor 

persoanelor beneficiare; 

5. Asigură buna desfăşurare a raporturilor de muncă dintre angajaţii centrului; 

6. Întocmeşte raportul anual de activitate; 

7. Propune furnizorului de servicii sociale aprobarea structurii organizatorice şi a numărului de personal; 

8. Desfăşoară activităţi pentru promovarea imaginii centrului în comunitate; 

9. Ia în considerare şi analizează orice sesizare care îi este adresată, referitoare la încălcări ale drepturilor 

beneficiarilor în cadrul serviciului pe care îl conduce; 

10. 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; 

11. Organizează activitatea personalului şi asigură respectarea timpului de lucru şi a regulamentului de 

organizare şi funcţionare; 

12. 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; 
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13. 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; 

14. Fundamentează și elaborează propuneri pentru bugetul anual; 

15. Asigură îndeplinirea măsurilor de aducere la cunoştinţă atât personalului, cât şi beneficiarilor a 

prevederilor din regulamentul propriu de organizare şi funcţionare; 

16. Asigură încheierea, cu beneficiarii, a contractelor de furnizare a serviciilor sociale; 

17. Asigură întocmirea fişei postului pentru fiecare persoană angajată; 

18. Realizează, anual, evaluarea personalului; 

19. Asigură elaborarea şi aplicarea planului de instruire și formare profesională pentru angajaţii proprii. 

 

(4) Atribuţiile coordonatorului personalului de specialitate sunt următoarele:: 

1. Asigură coordonarea, îndrumarea și controlul activităţilor desfăşurate de personalul de specialitate și 

auxiliar din cadrul serviciului şi propune şefului de centru sancţiuni disciplinare pentru salariaţii care nu îşi 

îndeplinesc în mod corespunzător atribuţiile, cu respectarea prevederilor legale din domeniul furnizării 

serviciilor sociale, Codului muncii etc.; 

2. Elaborează rapoartele generale privind activitatea personalului de specialitate și auxiliar, stadiul 

implementării obiectivelor şi întocmeşte informări pe care le prezintă şefului de centru; 

3. Propune şefului de centru participarea personalului de specialitate la programe de instruire şi 

perfecţionare; 

4. Colaborează cu alte centre/ alţi furnizori de servicii sociale și/ sau alte structuri ale societăţii civile în 

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

calităţii serviciilor, precum și pentru identificarea celor mai bune servicii care sa răspundă nevoilor 

persoanelor beneficiare; 

5. Asigură buna desfăşurare a raporturilor de muncă dintre angajaţii din cadrul personalului de 

specialitate şi auxiliar; 

6. Întocmeşte raportul anual de activitate al personalului de specialitate şi auxiliar; 

7. Propune șefului de centru structura organizatorică şi numărul de personal pentru personalul de 

specialitate și auxiliar; 

8. Desfăşoară activităţi pentru promovarea imaginii centrului în comunitate; 

9. Ia în considerare şi analizează orice sesizare care îi este adresată, referitoare la încălcări ale drepturilor 

beneficiarilor şi informează şeful de centru; 

10. Răspunde de calitatea activităţilor desfăşurate de personalul de specialitate şi auxiliar 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 șefului de centru; 

11. Organizează activitatea personalului de specialitate şi  auxiliar şi asigură respectarea timpului de  

lucru şi a  regulamentului de organizare şi funcţionare; 

12. Fundamentează şi elaborează propuneri pentru bugetul anual în legătură cu activitatea personalului 

de specialitate şi auxiliar şi le prezintă șefului de centru; 

13. Asigură îndeplinirea măsurilor de aducere la cunoştinţă atât personalului de specialitate şi auxiliar cât 

şi beneficiarilor, a prevederilor din regulamentul propriu de organizare şi funcţionare, 

14. Răspunde de încheierea contractelor de furnizare a serviciilor sociale; 

15. Întocmeşte fişele posturilor pentru personalul de specialitate şi auxiliar; 

16. Realizează, anual, evaluarea personalului de specialitate şi auxiliar şi o prezintă șefului de centru; 

17. Răspunde de elaborarea şi aplicarea planului de instruire şi formare profesională pentru personalul de 

specialitate şi auxiliar. 

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

(6) 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. 

(7) Sancţionarea disciplinară sau eliberarea din funcţie a conducătorilor instituţiei se face în condiţiile legii. 
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ARTICOLUL 10 

Personalul de specialitate de îngrijire şi asistenţă 

Personal de specialitate şi auxiliar 

(1) Centrul de Abilitare și Reabilitare pentru persoane adulte cu dizabilități Dobriţa funcționează cu 

următorul personal de specialitate: 

- Medic -  cod COR 221107 - 0 posturi (activitatea specifică funcției la serviciul social este desfășurată 

în procent de 20% din durata normală de lucru de către medicul de la Centrul de îngrijire şi asistenţă pentru 

persoane adulte cu dizabilități Dobriţa), 

- psiholog - cod COR 263401 - 0 posturi (activitatea specifică funcției la serviciul social este 

desfășurată în procent de 20% din durata normală de lucru de către psihologul de la Centrul de îngrijire şi 

asistenţă pentru persoane adulte cu dizabilități Dobriţa), 

- asistent social -  cod COR 263501 - 1 post (activitatea specifică funcției la serviciul social este 

desfășurată în procent de 20% din durata normală de lucru, restul de 80% fiind desfășurată la Centrul de 

îngrijire şi asistenţă pentru persoane adulte cu dizabilități Dobriţa), 

- asistent medical - cod COR 222101 - 2 posturi (activitatea specifică funcției la serviciul social este 

desfășurată în procent de 20% din durata normală de lucru, restul de 80% fiind desfășurată la Centrul de 

îngrijire şi asistenţă pentru persoane adulte cu dizabilități Dobriţa), 

- masor – cod COR 325501 - 0 posturi (activitatea specifică funcției la serviciul social este desfășurată 

în procent de 20% din durata normală de lucru de către masorul de la Centrul de îngrijire şi asistenţă pentru 

persoane adulte cu dizabilități Dobriţa), 

- instructor de educatie - cod COR 235204  - 0 posturi (activitatea specifică funcției la serviciul social 

este desfășurată în procent de 20% din durata normală de lucru de către instructorii de educație de la Centrul 

de îngrijire şi asistenţă pentru persoane adulte cu dizabilități Dobriţa), 

- instructor ergoterapie - cod COR 223003 - 0 posturi (activitatea specifică funcției la serviciul social 

este desfășurată în procent de 20% din durata normală de lucru de către instructorii ergoterapiede la Centrul 

de îngrijire şi asistenţă pentru persoane adulte cu dizabilități Dobriţa), 

- asistent medical balneofizioterapie - cod COR 325502 - 1 post (activitatea specifică funcției la 

serviciul social este desfășurată în procent de 20% din durata normală de lucru, restul de 80% fiind 

desfășurată la Centrul de îngrijire şi asistenţă pentru persoane adulte cu dizabilități Dobriţa), 

- terapeut ocupațional - cod COR 263419 - 1 post (activitatea specifică funcției la serviciul social este 

desfășurată în procent de 20% din durata normală de lucru, restul de 80% fiind desfășurată la Centrul de 

îngrijire şi asistenţă pentru persoane adulte cu dizabilități Dobriţa), 

- kinetoterapeut - cod COR 226405 -1 post (activitatea specifică funcției la serviciul social este 

desfășurată în procent de 20% din durata normală de lucru, restul de 80% fiind desfășurată la Centrul de 

îngrijire şi asistenţă pentru persoane adulte cu dizabilități Dobriţa), 

- infirmiera - cod COR 532103 - 4  posturi (normă întreagă). 

 

(2) Atribuţiile medicului sunt următoarele: 

1. Cunoaște, aplică și desfășoară activitățile conform “Standardelor specifice minime de calitate 

obligatorii” pentru serviciile sociale destinate persoanelor adulte cu handicap; 

2. Medicul, angajat cu contract de muncă la Centrul de Îngrijire și Asistență pentru Persoane Adulte cu 

Dizabilități Dobrița, desfășoară activitățile prevăzute în fișa postului și în cadrul Centrul de Abilitare și 

Reabilitare pentru Persoane Adulte cu Dizabilități Dobrița, în procent de 20 % pentru un număr de 11 de 

beneficiari (în cadrul Centrului de Îngrijire și Asistență pentru Persoane Adulte cu Dizabilități Dobrița, 

desfășoară activitățile prevăzute în fișa postului în procent de 80 %, pentru un număr de 50); 

3. Medicul își va desfășura activitatea la cabinetul medicului, la cabinetul medical și pe teren, la patul 

beneficiarului, având un program de 5 zile/ săptămână de la orele 8:00 la 15:00; 

4. Aparatura folosită în activitatea medicală este următoarea: 

a) tensiometru; 

b) glucometru; 

c)  aparat de urgență; 

d) pupinel – dezinfecție trusă de mică chirurgie; 

e) trusă medicală de mică chirurgie; 

f) cântar; 

g) calculator. 

5. Efectuează, zilnic, vizita medicală la toți beneficiarii; 
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6. Monitorizează, zilnic, starea de sănătate a beneficiarilor, ține legătura permanentă cu medicul de 

familie și, împreună cu acesta, programează beneficiarii la investigații de specialitate, în funcție de 

afecțiunile acestora. 

7. Urmăreşte păstrarea stării de sănătate şi profilaxia îmbolnăvirilor beneficiarilor de servicii din centru 

sau din zona de lucru repartizată, dezvoltarea somatică şi psihomotorie a acestora, redarea autonomiei 

bolnavilor, prin întocmirea şi ţinerea la zi a foilor de observaţie şi de evoluţie a stării de sănătate, efectuarea 

programelor de recuperare şi a epicrizei de etapă; 

8. Asigură asistenţă medicală şi de urgenţă prin examinare zilnică a beneficiarilor cu afecţiuni acute, 

aplicarea medicaţiei acute şi internarea acestora în unităţi specializate; 

9. Selecţionează beneficiarii care urmează să fie supuşi acţiunilor de recuperare medicală, participă la 

elaborarea programelor de recuperare şi organizează aplicarea acestora atât în cadrul centrului precum şi în 

unităţi sanitare de specialitate din structura Ministerului Sănătăţii; 

10. Controlează calitatea tratamentelor şi îngrijirilor medicale, a activităţii de recuperare prin masaj a 

procedurilor, a programelor ergoterapeutice şi recuperatorii şi după caz, participă nemijlocit la aplicarea 

acestora; 

11. În raport cu starea de sănătate a asistaţilor, întocmeşte registre de medicamente şi materiale sanitare; 

12. Răspunde de organizarea şi funcţionarea carantinei, precum şi de aplicarea altor măsuri 

antiepidemice care se impun; 

13. Controlează şi supraveghează permanent starea de curăţenie şi aplicarea măsurilor igienico-sanitare 

în saloane, săli de tratament, săli de mese, bucătării, grupuri sanitare etc. 

14. Controlează şi asigură condiţiile igienico - sanitare de păstrare şi administrare a medicamentelor, de 

sterilizare a instrumentarului, de utilizarea şi întreţinerea aparaturii din dotare; 

15. Controlează şi avizează meniul, zilnic, urmărind asigurarea numărului de calorii, regimurile 

alimentare, dietetice şi să respecte regulile de igienă alimentară; 

16. Solicită efectuarea trimestrială şi, ori de câte ori situaţia o impune, de către personalul care lucrează  

în cadrul blocurilor alimentare din unităţile de asistenţă şi protecţie socială, a analizelor medicale, conform 

baremului centrului de medicină preventivă şi hotărăşte utilizarea sau nu a personalului respectiv, în funcţie 

de rezultatul analizelor; 

17. Hotărăşte învoirea beneficiarilor în familie, stabilind perioadă şi conduită terapeutică de urmat; 

18. În caz de deces al beneficiarului, întocmeşte documentele necesare şi urmăreşte îndeplinirea formelor 

administrative pentru înhumare; 

19. Organizează şi controlează activitatea personalului din subordine, dispunând măsurile care se impun; 

20. Participă la formele de perfecţionare a pregătirii profesionale, organizate în unitate sau, după caz, în 

alte unităţii din sistemul Ministerului Sănătăţii; 

21. Păstrează secretul profesional, neîmpărtăşind altei persoane din afara echipei medicale, cu excepţia 

cazurilor precizate de lege, informaţiile obţinute în urma exercitării profesiei, referitor la un bolnav sau 

beneficiar; 

22. Urmăreşte şi răspunde de respectarea normelor igienice, de preparare, conservare şi distribuire a 

hranei la beneficiarii de servicii; 

23. Împreună cu asistentul social al unităţii are obligaţia să anunţe rudele beneficiarilor de servicii în caz 

de îmbolnăvire gravă a acestora; 

24. Răspunde de dotarea cabinetului medical cu medicamente şi materiale sanitare necesare pentru 

îngrijirea sănătăţii beneficiarilor de servicii; 

25. Întocmeşte planul anual de activitate medico-sanitară, pe care îl supune spre aprobare șefului de 

centru; 

26. Răspunde de efectuarea, de către întregul personal angajat al instituţiei, a controlului medical 

periodic şi informează șeful de centru de respectarea prevederilor legale în acest sens; 

27. Îi este interzisă utilizarea aparatelor foto, de înregistrare audio-video şi de stocare a datelor în incinta 

Complexului de Îngrijire şi Asistenţă Dobrita; 

28. Distribuirea în mass-media a imaginilor şi înregistrărilor audio-video din cadrul Complexului de 

Îngrijire şi Asistenţă Dobrița sunt interzise; 

29. Îndeplineşte şi alte sarcini trasate de către şefii ierarhici superiori; 

30. Execută activitățile prevăzute de Ordinul Ministerului Muncii şi Justiţiei Sociale nr. 82/2019 privind 

aprobarea standardelor specifice minime de calitate obligatorii pentru serviciile sociale destinate persoanelor 

adulte cu dizabilități, precum și de alte prevederi legislative in vigoare. 
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(3) Atribuţiile kinetoterapeutului sunt următoarele: 

1. Își desfășoară activitatea atât în sala de kinetoterapie, cât și la patul beneficiarului, pentru beneficiarii 

imobilizați; 

2. Kinetoterapeutul, angajat cu contract individual de muncă la Centrul de Abilitare și Reabilitare pentru 

Persoane Adulte cu Dizabilități Dobrița, desfășoară activitățile prevăzute în fișa postului și în cadrul 

Centrului de Îngrijire și Asistență pentru Persoane Adulte cu Dizabilități Dobrița în procent de 80% pentru 

un număr de 50 de beneficiari, (în cadrul Centrului de Abilitare și Reabilitare pentru Persoane Adulte cu 

Dizabilități Dobrița desfășoară activități în procent de 20%, pentru un număr de 11  beneficiari); 

3. Cunoaște, aplică și desfășoară activitățile conform “Standardelor specifice minime de calitate 

obligatorii” pentru  serviciile sociale destinate persoanelor adulte cu handicap; 

4. Procedeele specifice activității de kinetoterapie sunt stabilite în funcție de afecțiunea fiecărui 

beneficiar. Acestea pot fi: 

a) Mobilizări pasive, active, active cu rezistență; 

b) Posturări;  

c) Tehnici de facilitare neuro - proprioceptivă; 

d) Posturi reflexe - inhibitorii; 

e) Exerciții de stabilizare; 

f) Reeducare senzorială; 

g) Posturi antalgice; 

h) Mișcări de tracțiune și alunecare în articulații; 

i) Programul williams fazele i, ii, iii în sindromul algofunțional lombosacrat; 

j) Exerciții de stabilizare; 

k) Tehnici de transfer. 

În urma aplicării acestor procedee, rezultatele obținute pot fi: creșterea mobilității articulare; combaterea 

durerii/ relaxare generală; corectarea posturii și a aliniamentului corpului; creșterea forței și rezistenței 

musculare; reeducarea coordonării și a echilibrului; antrenarea la efort; reeducarea respiratorie; 

reeducarea sensibilității; 

5. Își desfășoară activitatea folosindu-se minim de următoarele dispozitive: 

a)  spalier; 

b)  roată umăr; 

c)  stepper; 

d)  bandă mers; 

e)  bicicletă medicinală; 

f)  benzi elastice; 

g)  minibicicletă medicinală.  

6. Aplicarea de tehnici și exerciții pentru obținerea unui grad ridicat de independență funcțională, în 

vederea desfășurării cu ușurință a activităților zilnice; 

7. Aplicarea de tehnici și exerciții pentru schimbarea poziției corpului, mutarea corpului dintr-un loc în 

altul; 

8. Aplicarea de tehnici și exerciții pentru mutarea sau manipularea obiectelor folosind mâna, degetele, 

brațul, alte părți ale corpului; 

9. Aplicarea de tehnici și exerciții pentru deplasarea prin mers, deplasarea folosind echipamente sau 

mijloace de transport; 

10. Ca membru al echipei profesionale, stabileşte planul de tratament specific, obiectivele, specifice, 

programul de lucru, locul şi modul de desfăşurare, în vederea educării/ reeducării unor deficienţe, prevenirea 

sau recuperarea unor dizabilităţi ca urmare a unor boli, leziuni sau pierderea unui segment al corpului; 

11. Utilizează tehnici, exerciţii, masaje, aplicaţii cu gheaţă, apă şi căldură, diferite procedee, conform 

conduitei terapeutice şi obiectivelor fixate; 

12. Stabileşte necesarul de echipament şi se implică în procurarea acestuia; 

13. Stabileşte programul de kinetoterapie care trebuie urmat de beneficiarul de servicii şi instruieşte 

persoanele implicate în îngrijirea acestuia în aplicarea acelui program; 

14. Evaluează amănunţit capacitatea funcţională a beneficiarului pentru terapia ocupaţională; 

15. Analizează concordanţa dintre posibilităţile beneficiarilor şi exigenţele specifice diferitelor activităţi, 

în scopul orientării către o activitate concretă; 

16. Ţine cont de îndrumarea cadrelor medicale de specialitate, luând în considerare diagnosticul clinic şi 

funcţional, tratamentele aplicate capacitatea restantă de muncă a beneficiarului, starea fizică şi psihică a 

acestuia; 
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17. Evaluează şi reevaluează, în timp, progresele făcute de beneficiar, adaptează planul de tratament în 

funcţie de evoluţia acestuia; 

18. Asistă şi dă indicaţii – în programul de kinetoterapie – personalului care nu este de specialitate 

(asistent social, terapeut ocupaţional, instructor de educaţie, infirmieră); 

19. Se implică în activităţile complementare ale instituţiei; 

20. Dezvoltă relaţia beneficiarului de servicii cu comunitatea:  

21. Creează evenimente de interacţiune cu alte persoane din afara instituţiei şi participă împreună cu 

beneficiarii la aceste evenimente; 

22. Realizează, periodic, împreună cu echipa de specialişti a instituţiei, fişa de reevaluare a 

beneficiarului, la 6 luni sau ori de câte ori apar schimbări semnificative; 

23. Îndeplineşte activităţi de supraveghere a beneficiarilor atunci când este solicitată această activitate în 

mod direct, conform unui grafic de supraveghere sau pe perioade scurte solicitate de către şefii ierarhici 

superiori în scopul bunei desfăşurări a activităţii; 

24. Îi este interzisă utilizarea aparatelor foto, de înregistrare audio-video şi de stocare a datelor în incinta 

Complexului de Îngrijire şi Asistenţă Dobrița; 

25. Distribuirea în mass-media a imaginilor şi înregistrărilor audio-video din cadrul Complexului de 

Îngrijire şi Asistenţă Dobrița sunt interzise; 

26. Îndeplineşte şi alte sarcini trasate de către şefii ierarhici superiori. 

 

(4) Atribuţiile psihologului sunt următoarele: 

1. Psihologul își va desfășura activitatea atât pe teren, printre beneficiari, cât și în cabinetul de 

consiliere psihologică, având un program de 8 ore/ zi, 5 zile/ săptămână; 

2. Psihologul, angajat cu contract individual de muncă la Centrul de Îngrijire și Asistență pentru 

Persoane Adulte cu Dizabilități Dobrița, desfășoară activitățile prevăzute în fișa postului și în cadrul Centrul 

de Abilitare și Reabilitare pentru Persoane Adulte cu Dizabilități Dobrița, în procent de 20 % pentru un 

număr de 11 de beneficiari (în cadrul Centrul de Îngrijire și Asistență pentru Persoane Adulte cu Dizabilități 

Dobrița, desfășoară activitățile prevăzute în fișa postului în procent de 80 %, pentru un număr de 50 

beneficiari; 

3. Cunoaște, aplică și desfășoară activitățile conform “Standardelor specifice minime de calitate 

obligatorii” pentru serviciile sociale destinate persoanelor adulte cu handicap; 

4. Pentru fiecare ședință, raportul de consiliere psihologică este srict confidențial; 

5. În timpul acestor ședinte nu este admisă tulburarea discuției nici din partea personalului, nici din 

partea altor beneficiari. Aceste ședințe vor avea obiective clare și bine stabilite; 

6. Principalele obiective, care trebuie atinse prin intermediul consilierii psihologice, sunt următoarele: 

a) Promovarea stării de bine și a sănătății;  

b) Dezvoltarea comportamentului adecvat situațiilor sociale; 

c) Dezvoltarea atenției și gândirii pozitive; 

d) Adecvarea emoțiilor, conștientizarea de sine; 

e) Optimizare și dezvoltare personală, autocunoaștere; 

f) Prevenția situațiilor care aduc atingere stării de bine și dezvoltării personale; 

g) Îmbunătățirea relațiilor dintre beneficiari și cei din jur și acceptarea acestuia indiferent de gradul 

și tipul de dizabilitate; 

h) Diminuarea devianțelor de conduită (limbaj coprologic, consum de alcool, dependența de tutun, 

cafea); 

i) Reducerea anxietății, creșterea rezistenței la stres, frustrare, controlul furiei; 

j) Întărirea încrederii în sine, în forțele proprii;  

k) Diminuarea sentimentului de inutilitate; 

l) Evitarea situațiilor de izolare socială și depresie. 

7. Psihologul relaționează cu beneficiarul, menține un climat suportiv, dovedește respect și oferă 

acestuia confort fizic și psihic. Psihologul, prin relația de serviciu pe care o are cu beneficiarii de servicii 

trebuie, în primul rând, să ofere un exemplu de igienă și comportament sănătos, utilizând, în același timp, 

numele și formula de adresare preferată de aceștia. Relația dintre psiholog și persoana consiliată este una de 

alianță, de participare și colaborare reciprocă; 

8. În activitatea desfășurată, va avea în vedere următoarele obiective comune: 

a) Schimbare comportamentală; 

b) Dezvoltarea capacitățior adaptative; 

c) Dezvoltarea capacităților decizionale; 
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d) Îmbunătățirea relațiilor interpersonale. 

9. În cel mult 5 zile de la admitere, psihologul realizează evaluarea psihologică a beneficiarului, aceasta 

având ca scop identificarea nevoilor specifice ale beneficiarului. Acesta este evaluat din punct de vedere al 

limbajului, sanătății mentale și cogniție. Evaluarea se realizează în funcție de obiectivul general și 

obiectivele pe termen scurt sau mediu stabilite pentru beneficiar și ori de câte ori este nevoie și se face cel 

puțin o dată pe an.   

10. După efectuarea evaluării psihologice inițiale se completează planul personalizat (pp) pentru fiecare 

beneficiar. În planul personalizat (pp) sunt specificate: 

a. Serviciile și activitățile care vor fi acordate beneficiarului, pe baza evaluării; 

b. Programarea (zilnică, săptămânală, lunară); 

c. Timpul aferent intervenției, exprimat în ore/ zi sau ore/ săptămână; 

d. Modalitățile de intervenție (individual/ grup). Planul personalizat (pp), realizat în baza evaluării 

inițiale, se întocmește pentru o perioadă de maxim 6 luni și se realizează individual.; 

11. Psihologul completează  fișa psihologică individuală a fiecărui beneficiar de servicii; 

12. Psihologul utilizează metoda observației, care este o tehnică de culegere a informației, iar aceasta 

poate fi:  

a) Directă, prin culegerea de informații direct de la fața locului, prin urmărirea conduitei 

beneficiarului; 

b) Indirectă, prin culegerea informațiilor de la ceilalți beneficiari și de la personalul de specialitate 

care intră în contact direct cu aceștia; 

13. Rezultatul evaluării psihologice este strict confidenţial; 

14. Fișa psihologică este un instrument care servește drept centralizator al tuturor datelor de natură 

psihică de care beneficiarul dispune. În fișă vor fi înscrise date culese din documentele beneficarului la 

internare, precum și datele obținute pe baza observațiilor și convorbirilor cu beneficiarul. Aceasta se 

realizează anual, dar și mai repede, atunci când apar modificări în conduita beneficiarului;  

15. Datele din fișa psihologică sunt strict confidențiale; 

16. Psihologul, împreună cu echipa multidisciplinară stabilește fișa de monitorizare de lucru a fiecărui 

beneficiar, în care consemnează serviciile și activitățile care vor fi acordate beneficiarului, intervenția și 

durata acestora, realizate în funcție de standardele specifice de calitate; 

17. La încetarea acordării serviciilor, personalul implicat, împreună cu managerul de caz, completează 

rubrica de concluzii din planul personalizat (pp), precizând evoluția persoanei și problemele întâmpinate, iar 

fișa de monitorizare este inclusă în dosarul beneficiarului; 

18. Psihologul ajută beneficiarul în vederea demarginalizării, încurajează şi sprijină beneficiarii să-şi 

menţină contactele sociale sau, după caz, să revină în familie şi în comunitate. 

19. Are în vedere ca, prin tehnici psihologice, să se realizeze o stimulare psiho-senzorio-motorie a 

beneficiarului; 

20. Realizează evaluarea psihologică a beneficiarilor de servicii; 

21. Stabileşte programul individual de terapie psihosocială al beneficiarului, cu obiectivele şi activităţile 

de urmat, după stabilirea concluziilor evaluării; 

22. Stabileşte un orar de lucru individual cu beneficiarii de servicii aflaţi în urmărire; 

23. Aplică, periodic, grile de evaluare a programelor de terapie, urmărind evoluţia stării beneficiarului de 

servicii; 

24. Întocmeşte şi participă la programele de integrare socială pentru beneficiarii de servicii propuşi 

dezinstituţionalizării; 

25. Funcţii privind relaţia cu ceilalți colegi din unitate; 

26. Transmite informaţii şi cunoştinţe cu privire la diagnosticul beneficiarului de servicii, regulile de 

bază pentru ameliorarea prognosticului; 

27. Organizează, periodic, întâlniri cu instructorul de educaţie pentru stabilirea obiectivelor şi 

activităţilor cuprinse în programul individual al beneficiarului de servicii. Urmăreşte modul în care acestea 

sunt aplicate şi monitorizează permanent rezultatele obţinute; 

28. Discută, permanent, cu asistentul social despre programul individual al beneficiarului de servicii, 

stabilind acţiuni comune de îmbunătăţire a stării acestuia.  

29. Funcţii privind relaţia cu personalul de conducere: 

30. Face propuneri şefului de centru pentru reorganizarea activităţii beneficiarilor de servicii, precum şi a 

programelor de lucru a personalului de educaţie; 

31. Participă la diferite întâlniri de specialitate, dacă este solicitat de şeful de centru; 
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32. Întocmeşte documentele specifice (fişe individuale, fișa de monitorizare, fişa de evaluare, rapoarte, 

analize) pentru activităţile la care participă şi care i se solicită de şeful de centru; 

33. Îndeplineşte activităţi de supraveghere a beneficiarilor, atunci când este solicitată această activitate în 

mod direct, conform unui grafic de supraveghere sau pe perioade scurte, solicitate de către şefii ierarhici 

superiori în scopul bunei desfăşurări a activităţii; 

34. Îi este interzisă utilizarea aparatelor foto, de înregistrare audio-video şi de stocare a datelor în incinta 

Complexului de Îngrijire şi Asistenţă Dobrița; 

35. Distribuirea în mass-media a imaginilor şi înregistrărilor audio-video din cadrul Complexului de 

Îngrijire şi Asistenţă Dobrița sunt interzise; 

36. Îndeplineşte şi alte sarcini trasate de către şefii ierarhici superiori. 

 

5) Atribuţiile asistentului social sunt următoarele: 

1. Asistentul social își va desfășură activitatea atât pe teren, printre beneficiari cât și în cabinetul de 

asistență socială, care este localizat în clădirea administrativă, dotat cu calculator, birou și spatiu depozitare 

dosare personale ale beneficiarilor, cu încuietoare, având un program de 8 ore/zi, 5 zile/săptămână; 

2. Asistentul social, angajat cu contract individual de muncă în cadrul Centrului de Îngrijire și Asistență 

pentru Persoane Adulte cu Dizabilități Dobrița desfășoară activitățile prevăzute în fișa postului și în cadrul 

Centrul de Abilitare și Reabilitare pentru Persoane Adulte cu Dizabilități Dobrița, în procent de 20 % pentru 

un număr de 11 de beneficiari (în cadrul Centrul de Îngrijire și Asistență pentru Persoane Adulte cu 

Dizabilități Dobrița, desfășoară activitățile prevăzute în fișa postului în procent de 80 %, pentru un număr de 

50 beneficiari; 

3. Cunoaște, aplică și desfășoară activitățile conform “Standardelor specifice minime de calitate 

obligatorii” pentru serviciile sociale destinate persoanelor adulte cu handicap; 

4. Acordă asistență, suport și susținere permanentă a beneficiarilor; 

5. Identifică și dezvoltă rețeaua comunitară, în vederea facilitării complexității intervenției și accesului 

persoanelor beneficiare la serviciile oferite de instițutiile și organizațiile de la nivel local; 

6. Mediază relațiile dintre beneficiar și personal, în vederea obținerii unei cooperării pozitive; 

7. Informează, periodic, beneficiarii cu privire la importanța respectării regulilor educației sexuale; 

8. Mediază relațiile dintre beneficiar și membrii familiei, prieteni, rude, în vederea obținerii unei 

cooperării pozitive (telefonic sau prin corespondență); 

9. Derulează  programe particularizate de lucru cu beneficiarii; 

10.  Va informa și sprijini direct beneficiarii, în scopul realizării unei alegeri între două sau mai multe 

alternative, beneficiarul fiind constant în centrul procesului, într-un mediu formalizat și de încredere; 

11. Oferă asistență și suport pentru luarea unei decizii;  

12. Informare și consiliere cu privire, fără a se limita, la drepturile și facilitățile sociale existente, 

clarificări privind demersurile de obținere a acestora;  

13. Asistență și suport pentru ordonarea logică a informațiilor privind identificarea unei probleme, în 

funcție de context;  

14. Asistență și suport pentru exploatarea și evaluarea alternativelor;  

15. Asistență și suport pentru alegerea variantei finale și asumarea responsabilității consecințelor;  

16. Asistență și suport pentru desfășurarea de acțiuni de către beneficiar, conform deciziei luate;  

17. Asistență și suport pentru revizuirea deciziei luate, după caz, în funcție de modificarea contextului; 

18. Asigură consilierea socială, care va cuprinde: cunoașterea mediului social, stimularea/ învățarea unui 

comportament adecvat situațiilor sociale, implicarea în activități sportive, culturale, artistice desfășurate în 

comunitate, participarea la acțiuni de recreere și petrecere a timpului liber, la acțiuni de meșteșugărit, 

pictură, vizite, excursii, participarea la slujbe religioase în funcție de cultul dorit; 

19. Asistentul social va încuraja beneficiarii să se implice sau să participe la acțiuni din comunitate, 

singuri sau însoțiți de cel puțin un membru al personalului, în conformitate cu recomandările din Planul 

personalizat. 

20. Propune și realizează activități de integrare și participare socială și civică; 

21. Întocmeşte, împreună cu echipa multidisciplinară, Planul individual de intervenţie al fiecărui 

beneficiar, pe care-l revizuieşte o dată la 6 luni; 

22. Participă, împreună cu personalul de la DGASPC Gorj, la întocmirea anchetelor sociale ale 

beneficiarilor; 

23. Întocmeşte şi participă la diverse programe de integrare socială pentru beneficiarii de servicii propuşi 

dezinstituţionalizării; 
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24. Informare - transmitere de cunoştinţe şi deprinderi (organizează activităţi specifice de socializare şi 

recuperatorii, de grup şi individuale ca o continuitate a muncii psihologului); 

25. Organizează şi desfăşoară programe/ activităţi de socializare resocializare cu beneficiarii de servicii, 

axându-se pe diminuarea marginalizării sociale; 

26. Se informează cu privire la datele din ancheta psiho-socială a fiecărui beneficiar de servicii: date de 

identitate, condiţiile în care a trăit, starea fizică şi mentală a fiecăruia, date despre deficienţă/ dizabilitate, 

evoluţia, psihologia familiei şi efectele produse de lipsa familiei, modalităţi practice de educare/ recuperare 

cu toţi beneficiarii; 

27. Desfăşoară activităţi de socializare, ca membru al unei echipe pluridisciplinare, colaborând 

permanent cu psihologul, medicii şi cu ceilalţi specialişti din instituţie; 

28. Desfăşoară, cu beneficiarii de servicii, activităţile din Planul de recuperare individual şi 

consemnează, cu prilejul reevaluărilor prevăzute de lege, evoluţia fiecăruia în Fişa individuală de 

înregistrare a progresului fiecărui beneficiar de servicii; 

29. Iniţiază şi antrenează beneficiarii de servicii la diverse lucrări practice, în vederea diminuării 

sentimentului de inutilitate socială (efectuarea ordinii şi curăţeniei în incinta unităţii, lucrări de întreţinere a 

spaţiilor cu flori, lucrări de întreţinere a grădinii de legume şi zarzavaturi), potrivit Planului de Recuperare; 

30. Asigură informarea beneficiarului/ reprezentantului legal asupra procesului de furnizare a serviciilor 

în cazul primirii în regim de urgenţă a acestuia în termen de 48 de ore de la admitere; 

31. Încurajează şi sprijină beneficiarii să-şi exercite drepturile legale; 

32. Asigură monitorizarea activităţilor întreprinse de beneficiari în afara unităţii, în scopul prevenirii 

unor situaţii de abuz/ exploatare a beneficiarilor; 

33. Contribuie la stimularea beneficiarului de servicii pentru cunoaşterea comunităţii; 

34. Dezvoltă relaţia beneficiarului de servicii cu comunitatea, prin crearea de evenimente de interacţiune 

cu alte persoane din afara instituţiei şi participă, împreună cu beneficiarii, la aceste evenimente; 

35. Contribuie la: 

- Formarea unei imagini pozitive a beneficiarului de sine;  

- Acceptarea celuilalt, indiferent de gradul şi tipul de dizabilitate; 

- Socializarea/ resocializarea beneficiarilor; 

- Diminuarea marginalizării sociale. 

36. Întocmeşte şi completează documentele specifice activităţii sale: Planul Individual de Intervenţiei, 

Fişa de evaluare iniţială şi reevaluare; 

37. Realizează, periodic, împreună cu echipa de specialişti a instituţiei, fişele de evaluare ale 

beneficiarilor de servicii; 

38. Deţine un Registru privind protecţia împotriva abuzurilor, în care se consemnează situaţiile sesizate 

precum şi măsurile care au fost luate, acestea urmând a fi consemnate şi în dosarul beneficiarului; 

39. Semnează, când este cazul, documente oficiale sau sarcini, solicitate de superiori; 

40. Îndeplinește activităţi de supraveghere a beneficiarilor atunci când este solicitată această activitate în 

mod direct, conform unui grafic de supraveghere sau pe perioade scurte solicitate de către şefii ierarhici 

superiori, în scopul bunei desfăşurări a activităţii; 

41. Îi este interzisă utilizarea aparatelor foto, de înregistrare audio-video şi de stocare a datelor în incinta 

Complexului de Îngrijire şi Asistenţă Dobrița; 

42. Distribuirea în mass-media a imaginilor şi înregistrărilor audio-video din cadrul Complexului de 

Îngrijire şi Asistenţă Dobrița sunt interzise; 

43. Îndeplineşte şi alte sarcini trasate de către şefii ierarhici superiori. 

 

(6) Atribuțiile asistentului medical balneofizioterapie sunt umătoarele: 

1.  Respectă obligaţiile asumate prin semnarea contractului individual de muncă; 

2.  Asistentul medical balneofizioterapie, angajat cu contract individual de muncă la Centrul de Abilitare 

și Reabilitare pentru Persoane Adulte cu Dizabilități Dobrița, desfășoară activitățile prevăzute în fișa 

postului și în Centrului de Îngrijire și Asistență pentru Persoane Adulte cu Dizabilități Dobrița în procent de 

80 %, pentru un număr de 50 beneficiari, (în cadrul Centrul de Abilitare și Reabilitare pentru Persoane 

Adulte cu Dizabilități Dobrița asistentul medical balneofizioterapie desfășoară activități în procent de 20 % 

pentru un număr de 11 de beneficiari;  

3.  Asigură derularea etapelor procesului de acordare a serviciilor sociale, cu respectarea prevederilor 

legii, a standardelor minime de calitate aplicabile şi a regulamentului serviciului social; 

4.  Colaborează cu specialişti din alte centre în vederea soluţionării cazurilor, identificării de resurse; 

5.  Respecta standardelor minime de calitate; 
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6.  Întocmeşte rapoarte periodice cu privire la activitatea derulată; 

7. Face propuneri de îmbunătăţire a activităţii, în vederea creşterii calităţii serviciului şi respectării 

legislaţiei; 

8. Realizează activităţile de pregătire a pacienţilor şi a aparaturii pentru aplicarea tratamentului; 

9. Se ocupă de aplicarea tratamentelor cu curenţi de joasă, medie şi înaltă frecvenţă, precum şi tratament 

cu câmpuri magnetice; 

10. Se ocupă de aplicarea tratamentelor de hidroterapie, băi galvanice, băi kineto, duş subacvatic; 

11. Se ocupă de aplicarea tratamentelor de fototerapie: ultraviolete, infraroşii; 

12. Asigură efectuarea exerciţiilor kinetice pentru recuperarea beneficiarilor din cadrul Complexului de 

Îngrijire şi Asistenţă Dobrița, care au diferite afecţiuni; 

13. Evaluează efectele obţinute prin tratament; 

14. Asigură curăţenia şi dezinfecţia aparaturii pe care o are în dotare; 

15. Are un comportament etic cu beneficiarii, aparţinătorii acestora şi colaboratorii; 

16. Asigură arhivarea documentelor repartizate, produse şi gestionate conform actelor normative în 

vigoare; 

17. Organizează activităţi şi programează beneficiarii din cadrul Complexului de Îngrijire şi Asistenţă 

Dobrița pentru tratament; 

18. Asigură prevenirea accidentării beneficiarilor în timpul desfăşurării programului de terapie; 

19. Respectă drepturile persoanelor cu dizabilităţi din cadrul Complexului de Îngrijire şi Asistenţă 

Dobrița; 

20. Poartă echipamentul de protecţie, care va fi schimbat ori de câte ori este nevoie, în vederea păstrării 

igienei şi a aspectului estetic personal; 

21. Îi este interzisă utilizarea aparatelor foto, de înregistrare audio-video şi de stocare a datelor în incinta 

Complexului de Îngrijire şi Asistenţă Dobrița, în scopul unor foloase personale, cu excepţia situaţiilor în 

care este desemnat pentru astfel de activităţi; 

22. Este interzisă discriminarea beneficiarilor pe criterii de rasă, religie, sex, orientare sexuală; 

23. Distribuirea în mass-media a imaginilor şi înregistrărilor audio-video din cadrul Complexului de 

Îngrijire şi Asistenţă Dobrița este interzisă; 

24. Foloseşte un limbaj civilizat cu beneficiarii, colegii de serviciu şi cu personalul din conducerea 

Complexului de Îngrijire şi Asistenţă Dobrița; 

25. Respectă prevederile Regulamentului de organizare şi funcţionare, precum și ale Regulamentului de 

ordine interioară şi orice alte prevederi legale specifice angajaţilor; 

26. Colaborează şi comunică cu toate serviciile din cadrul DGASPC Gorj; 

27. Respectă prevederile legislaţiei în vigoare din domeniul de activitate şi acţionează în conformitate, 

28. Respectă şi aplică normele de conduită aplicabile personalului contractual din autoritățile și 

instituțiile publice prevăzute în Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/ 2019 privind Codul administrativ; 

29. Respectă normele PSI şi instrucţiunile de protecţie a muncii sub semnătură proprie şi participă la 

instruirea teoretică şi practică; 

30. Răspunde, după caz, disciplinar, contravenţional, patrimonial, civil, sau penal, pentru faptele 

săvârşite, prin care se încalcă normele legale săvârşite în exercitarea atribuţiilor ce îi revin; 

31. Păstrează confidențialitatea datelor cu caracter personal folosite în activitatea desfășurată; 

32. Îndeplineste atribuțiile prevăzute în Procedura de sistem privind protecția persoanelor fizice în ceea 

ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date, la nivelul 

DGASPC Gorj. 

 

(7) Atribuţiile asistentului medical sunt următoarele: 

1. Oferă sprijin pentru administrarea medicamentaţiei, în limita competenţei, pe baza recomandărilor 

medicului de familie/ specialist; 

2.Asistenții medicali, angajați cu contract individual de muncă în cadrul Centrului de Îngrijire și 

Asistență pentru Persoane Adulte cu Dizabilități Dobrița, desfășoară activitățile prevăzute în fișa postului și 

în cadrul Centrul de Abilitare și Reabilitare pentru Persoane Adulte cu Dizabilități Dobrița, în procent de 20 

% pentru un număr de 11 de beneficiari (în cadrul Centrul de Îngrijire și Asistență pentru Persoane Adulte 

cu Dizabilități Dobrița, desfășoară activitățile prevăzute în fișa postului în procent de 80 %, pentru un număr 

de 50 beneficiari; 

3. Cunoaște, aplică și desfășoară activitățile conform “Standardelor specifice minime de calitate 

obligatorii” pentru serviciile sociale destinate persoanelor adulte cu handicap; 
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4. Oferă sprijin pentru probleme specifice de tip cataterizare, prevenirea ulcerului de decubit (tratarea 

escarelor) şi altele; 

5. Activitatea asistentelor medicale se va desfășura atât în cadrul cabinetului medical, cât și la patul 

bolnavului, în regim de ture 12 cu 24, asigurând asistență medicală continuă; 

6. Asigură, împreună şi sub directă coordonare a medicului de familie și a medicilor specialiști,  

păstrarea sănătăţii şi profilaxiei îmbolnăvirilor; 

7. Asistă medicul cu care lucrează, la consultarea şi diagnosticarea beneficiarilor şi la efectuarea 

tehnicilor medicale corespunzătoare; 

8. Execută, pe baza prescripţiilor medicale, explorările diagnostice, tratamentele, vaccinările şi, după 

caz, procedurile medicale şi măsurile de recuperare, administrarea medicamentelor, aplicarea regimului 

alimentar etc.; 

9. Repartizează medicului observaţiile privind evoluţia stării de sănătate şi recuperatorie a bolnavilor şi 

beneficiarilor şi completează în fişele acestora parametrii care confirmă observaţiile făcute; 

10. Semnalează medicului cazurile de îmbolnăviri intercurente, asigurând, după caz, izolarea bolnavilor 

sau a beneficiarilor respectivi; 

11.  Programează şi însoţeşte beneficiarii la efectuarea examenelor de specialitate şi, după caz, a 

măsurilor de recuperare; 

12.  Efectuează controlul epidemiologic la internarea în unitate a beneficiarilor, precum şi la revenirea 

acestora în unitatea de asistenţă şi protecţie socială după învoiri, tratamente în unităţi medicale de 

specialitate, de recuperare etc.; 

13.  Organizează şi supraveghează aplicarea în unitate sau în zona de lucru repartizată, a măsurilor 

igienico - sanitare sau antiepidemice; 

14.  Organizează şi controlează aplicarea măsurilor de igienă individuală a beneficiarilor, dispune sau 

după caz, aplică măsurile care se impun; 

15.  Urmăreşte şi asigură respectarea normelor igienico - sanitare la prepararea, păstrarea, conservarea şi 

distribuirea alimentelor; 

16.  Participă la întocmirea şi controlează respectarea meniurilor pentru beneficiarii din unitate sau zona 

de lucru repartizată, controlează condiţiile igienico - sanitare privind servirea hranei şi asigură păstrarea 

probelor de mâncare pe timp de 24 ore; 

17.  Acordă, în lipsa medicului, ajutor de urgenţă, se îngrijeşte de transportul bolnavului la unitatea 

sanitară de specialitate, urmăreşte şi raportează medicului la revenirea în unitate asupra ajutorului de urgenţă 

acordat, precum şi cu privire la evoluţia stării de sănătate a bolnavului, respectiv la unitatea la care a fost 

internat; 

18.  Îndeplineşte, conform competenţelor sale, orice activitate, pentru a evita punerea în pericol a vieţii 

bolnavilor; 

19.  Gestionează medicamentele şi materialele igienico-sanitare, aparatură şi instrumentarul, răspunde de 

păstrarea şi utilizarea acestora în condiţii igienice şi de sterilizare prescrisă; 

20.  Organizează, controlează şi răspunde de activitatea infirmierelor din subordine privind asigurarea şi 

întreţinerea igienei individuale şi a beneficiarilor de servicii, curăţenia echipamentului lor, spaţiilor de 

cazare, de servire a mesei şi de petrecerea timpului liber, precum şi de respectarea normelor igienico-

sanitare; 

21.  Cunoaşte şi respectă reglementările legale în vigoare, recomandările Organizației Mondiale a 

Sănătății şi Standardele comunităţii europene cu privire la îngrijirea educativă, raţională şi tehnică a 

persoanelor bolnave şi a celor sănătoase; 

22. Păstrează secretul profesional, neîmpărtăşind altei persoane din afara echipei în care lucrează, 

informaţiile obţinute în urma exercitării profesiei, referitor la un anumit bolnav; 

23. Participă la formele de perfecţionare a pregătirii profesionale organizate în unitatea în care lucrează, 

sau după caz, în unităţi de specialitate din cadrul Ministerului Sănătăţii; 

24. Îi este interzisă utilizarea aparatelor foto, de înregistrare audio - video şi de stocare a datelor în 

incinta Complexului de Îngrijire şi Asistenţă Dobrița; 

25. Distribuirea în mass - media a imaginilor şi înregistrărilor audio - video din cadrul Complexului de 

Îngrijire şi Asistenţă Dobrița sunt interzise; 

26. Îndeplineşte si alte sarcini trasate de către şefii ierarhici superiori. 

  

(8) Atribuţiile masorului sunt următoarele: 

1. Activitatea va fi realizată atât în sala de masaj, cât și la patul beneficiarului, pentru beneficiarii 

imobilizați; 
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2.Masorul, angajat cu contract individual de muncă la Centrul de Îngrijire și Asistență pentru Persoane 

Adulte cu Dizabilități Dobrița, desfășoară activitățile prevăzute în fișa postului și în cadrul Centrul de 

Abilitare și Reabilitare pentru Persoane Adulte cu Dizabilități Dobrița, în procent de 20% pentru un număr 

de 11 de beneficiari (în cadrul Centrul de Îngrijire și Asistență pentru Persoane Adulte cu Dizabilități 

Dobrița, desfășoară activitățile prevăzute în fișa postului în procent de 80%, pentru un număr de 50 

beneficiari; 

3. Cunoaște, aplică și desfășoară activitățile conform “Standardelor specifice minime de calitate 

obligatorii” pentru serviciile sociale destinate persoanelor adulte cu handicap; 

4. Activitatea de masaj este împărțită în ședințe, a căror durată este de 10 sau 30 minute/ beneficiar, în 

funcție de diagnosticul acestora. Procedurile principale de masaj sunt următoarele: netezirea; frământatul; 

tapotamentul; fricțiunile; vibrațiile; 

5. Masajul manual se aplică beneficiarului cu diferite unguente antiinflamatoare și ulei de masaj, în 

funcție de afecțiunile acestora; 

6. Masajul manual este aplicat la nivelul membrelor inferioare și exterioare, la nivelul musculaturii și 

coloanei vertebrale, se poate efectua parțial sau general, în funcție de diagnostic;     

7. Desfăşoară activităţi de recuperare motorii şi stimulatorii stabilite de medicul centrului sau medicul 

specialist, direct cu beneficiarii de servicii; 

8. Urmăreşte crearea unui climat de încredere şi prietenie cu beneficiarii de servicii, pentru înlesnirea 

comunicării şi înregistrarea de rezultate pozitive; 

9. Participă la programe de formare în domeniul masajului; 

10. Întocmeşte documente specifice pentru activităţile la care participă şi care i se solicită de către 

superior; 

11.  Îndeplineşte activităţi de supraveghere a beneficiarilor atunci când este solicitată această activitate în 

mod direct, conform unui grafic de supraveghere sau pe perioade scurte solicitate de către şefii ierarhici 

superiori în scopul bunei desfăşurări a activităţii; 

12. Îi este interzisă utilizarea aparatelor foto, de înregistrare audio-video şi de stocare a datelor în incinta 

Complexului de Îngrijire şi Asistenţă Dobrița; 

13. Distribuirea în mass-media a imaginilor şi înregistrărilor audio-video din cadrul Complexului de 

Îngrijire şi Asistenţă Dobrița sunt interzise; 

14. Îndeplineşte şi alte sarcini trasate de către şefii ierarhici superiori. 

 

 

(9) Atribuţiile instructorului de educaţie sunt următoarele: 

1. Instructorii de educatie, angajati cu contract individual de muncă la Centrul de Îngrijire și Asistență 

pentru Persoane Adulte cu Dizabilități Dobrița, desfășoară activitățile prevăzute în fișa postului și în cadrul 

Centrul de Abilitare și Reabilitare pentru Persoane Adulte cu Dizabilități Dobrița, în procent de 20 % pentru 

un număr de 11 de beneficiari (în cadrul Centrul de Îngrijire și Asistență pentru Persoane Adulte cu 

Dizabilități Dobrița, desfășoară activitățile prevăzute în fișa postului în procent de 80%, pentru un număr de 

50 beneficiari; 

2. Organizează activităţi specifice de educare de grup şi individuale ca o continuitate a muncii 

psihologului); 

3. Se informează cu privire la datele din ancheta psiho-socială a fiecărui beneficiar de servicii: date de 

identitate, condiţiile în care a trăit, starea fizică şi mentală a fiecăruia, date despre deficienţa/ dizabilitate, 

evoluţia, psihologia familiei şi efectele produse de lipsa familiei, modalităţi practice de educare/ recuperare 

cu toţi beneficiarii, în vederea implementării unui program educativ în conformitate cu nevoile 

beneficiarului şi standardele în domeniu; 

4. Desfăşoară activităţi educative cu toţi beneficiarii de servicii; 

5. Desfăşoară activităţi educaţionale de recuperare ca membru al unei echipe pluridisciplinare, 

colaborând permanent cu psihologul, medicii, asistenţii sociali şi cu ceilalţi specialişti din instituţie; 

6. Desfăşoară, cu beneficiarii de servicii, activităţile din Planul individual de intervenţie şi consemnează, 

cu prilejul reevaluărilor prevăzute de lege, evoluţia fiecăruia în Fişa de reevaluare a progresului fiecărui 

beneficar de servicii; 

7. Iniţiază şi antrenează beneficiarii de servicii la diverse lucrări practice (efectuarea ordinii şi curăţeniei 

în incinta unităţii, lucrări de întreţinere a spaţiilor cu flori, lucrări de întreţinere a grădinii de legume şi 

zarzavaturi) pe care le efectuează împreună cu ei, potrivit Fişei de evaluare; 

8. Organizează şi desfăşoară întreaga activitate educativă, în conformitate cu prevederile legale specifice 

protecţiei adultului cu dizabilitate şi standardele în domeniu; 
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9. Desfăşoară activităţi de autoservire şi autogospodărire, testează interesul beneficiarilor repartizaţi în 

vederea organizării activităţilor de timp liber, conform Orarului zilnic făcut de către psiholog; 

10. Cunoaşte şi stimulează dezvoltarea personalităţii fiecărui beneficiar de servicii: studiază dosarul şi 

fişa medicală pentru cunoaşterea diferitelor forme de deficienţe ale beneficiarului de servicii, urmăreşte 

comportamentul beneficiarului de servicii şi intervine pentru prevenirea/ corectarea diferitelor abateri 

comportamentale, analizează activităţile şi rezultatele beneficiarilor, le consemnează şi alcătuieşte, împreună 

cu psihologul, fişa psihopedagogică a fiecărui beneficiar de servicii; 

11. Răspunde de sănătatea mintală a beneficiarului de servicii în timpul executării diferitelor tipuri de 

activitate educativă, informând psihologul atunci când apar deviante grave de conduită care ar putea pune în 

pericol integritatea fizică şi/ sau psihică a celor din jur sau când apar forme de autoagresare; 

12. Implementează activităţile din Fișa de monitorizare, realizată de psiholog pentru fiecare beneficiar în 

parte; 

13. Asistă şi observă, permanent, starea beneficiarilor de servicii, reacţiile şi atitudinile lor în faţă 

situaţiilor de învăţare propuse; 

14. Asistă şi îndrumă la desfăşurarea activităţilor cu caracter educativ, având în vedere prevenirea 

posibilelor situaţii conflictuale dintre beneficiari; 

15. Propune îmbunătăţirea bazei materiale necesare desfăşurării activităţilor educativ-recuperative din 

instituţie; 

16. Dezvoltă relaţia beneficiarului de servicii cu comunitatea;  

17. Creează evenimente de interacţiune cu alte persoane din afara instituţiei şi participă ,împreună cu 

beneficiarii, la aceste evenimente; 

18. Realizează, periodic, împreună cu echipa de specialişti a instituţiei, fişa de reevaluare a 

beneficiarului, la 6 luni sau ori de câte ori apar schimbări semnificative; 

19. Îndeplineşte activităţi de supraveghere a beneficiarilor atunci când este solicitată această activitate în 

mod direct, conform unui grafic de supraveghere sau pe perioade scurte solicitate de către şefii ierarhici 

superiori în scopul bunei desfăşurări a activităţii; 

20. Îndeplineşte şi alte sarcini trasate de către şefii ierarhici superiori; 

21. Execută activitățile prevăzute de Ordinul Ministerului Muncii şi Justiţiei Sociale nr. 82/ 2019 privind 

aprobarea Standardelor specifice minime obligatorii de calitate pentru servicii sociale cu cazare de tip 

Centru de abilitare şi reabilitare pentru persoane adulte cu dizabilităţi; 

22. Îi este interzisă utilizarea aparatelor foto, de înregistrare audio-video şi de stocare a datelor în incinta 

Complexului de Îngrijire şi Asistenţă Dobrița, în scopul unor foloase personale, cu excepția situațiilor în 

care este desemnat pentru astfel de activități; 

23. Distribuirea în mass-media a imaginilor şi înregistrărilor audio-video din cadrul Complexului de 

Îngrijire şi Asistenţă Dobrița este interzisă. 

 

(10) Atribuțile terapeutului ocupațional sunt următoarele: 

1. Respectă obligaţiile asumate prin semnarea contractului individual de muncă; 

2.Terapeutul ocupațional, angajat cu contract individual de muncă la Centrului de Îngrijire și Asistență 

pentru Persoane Adulte cu Dizabilități Dobrița, desfășoară activitățile prevăzute în fișa postului și în cadrul 

Centrul de Abilitare și Reabilitare pentru Persoane Adulte cu Dizabilități Dobrița, în procent de 20 % pentru 

un număr de 11 de beneficiari (în cadrul Centrul de Îngrijire și Asistență pentru Persoane Adulte cu 

Dizabilități Dobrița, desfășoară activitățile prevăzute în fișa postului în procent de 80 %, pentru un număr de 

50 beneficiari; 

3. Asigură derularea etapelor procesului de acordare a serviciilor sociale, cu respectarea prevederilor 

legii, a standardelor minime de calitate aplicabile şi a regulamentului serviciului social; 

4. Colaborează cu specialişti din alte centre, în vederea soluţionării cazurilor, identificării de resurse; 

5. Întocmeşte rapoarte periodice cu privire la activitatea derulată; 

6. Face propuneri de îmbunătăţire a activităţii în vederea creşterii calităţii serviciului şi respectării 

legislaţiei și sesizează conducerii situaţii care pun în pericol siguranţa beneficiarului; 

7. Respectă programul zilnic de lucru, aprobat de conducerea centrului; 

8. Desfăşoară, zilnic, activităţile programate cu beneficiarii; 

9. Răspunde de prezenţa şi integritatea beneficiarilor, pe tot parcursul programului de lucru; 

10. Răspunde de existenţa materialelor didactice, repartizate; 

11. Organizează, permanent, activităţi instructiv - educative şi recuperative, atât în cadrul grupului cât şi 

individual, cu fiecare beneficiar, atunci când este cazul; 
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12. Iniţiază activităţi educative speciale pentru adaptarea beneficiarilor la viaţa socială şi formarea unei 

conduite civilizate;  

13. Permanent, urmăreşte formarea şi consolidarea deprinderilor de igienă, ordine, curăţenie şi 

autoservire; 

14. Participă la servirea hranei pentru beneficiari; 

15. Împreună cu infirmiera, asigură activităţile de îmbrăcare/ dezbrăcare a beneficiarilor, după caz; 

16. Urmărește dezvoltarea comunicării şi stimularea capacităţii de percepere vizuală şi auditivă a 

beneficiarilor; 

17. Urmăreşte obţinerea unor progrese în ceea ce priveşte îndeplinirea unor acţiuni independente ale 

beneficiarilor, prin însuşirea de către aceştia a schemei corporale, a lucrurilor şi a obiectelor din jur, precum 

şi a orientării în mediul înconjurător; 

18. Asigură sprijin și îndrumare pentru creșterea aptitudinilor de scris, desen, modelaj, croșetat și 

tricotat; 

19. Asigură spijin pentru participarea la activitati de terapie prin muzică - activitati ocupaționale 

(drumeții excursi, culegerea de plante medicinale); 

20. Asigură sprijin în activităţi de menţinere/ dezvoltare a aptitudinilor cognitive;                                                                                          

21. Asigură sprijin în activităţi de dezvoltare a elementelor din învăţarea de bază: copierea, învăţarea 

prin acţiuni cu două sau mai multe obiecte sau prin joc simbolic, dobândirea de informaţii, dobândirea 

limbajului suplimentar, repetarea;                                                                                                                                                            

22. Asigură sprijin, încurajare în dezvoltarea concentrării, menţinerea atenţiei asupra unor acţiuni/ 

sarcini, dezvoltarea gândirii, exersarea cititului, scrisului, socotitului;                                                                                                                    

23. Implică beneficiarii în experienţe senzoriale cu scop de a explora obiecte, folosind  simţul văzului, 

simţul auzului, simţul tactil, simţul olfactiv, simţul gustativ;                                                                                                                                                                             

24. Sprijină beneficiarii în învățarea unor exerciții, pentru realizarea unor sarcini, pentru realizarea și 

finalizarea programului zilnic, organizarea timpului, sprijin în activităţi de menţinere/ dezvoltare a 

deprinderilor de interacţiune;                                   

25. Sprijină beneficiarii în învățarea unor exerciţii pentru stabilirea de interacţiuni simple sau complexe 

cu membrii familiei, cu persoane cunoscute; 

26. Sprijină beneficiarii în exersarea capacităţilor de a întreţine o conversaţie, de a se comporta în 

diferite situaţii, menținerea și îmbunătățirea relațiilor la nivel interpersonal și /sau intergrupal;                                                                                                                               

27. Aplică metode de cunoaştere a mediului social, stimularea/ învăţarea unui comportament adecvat 

situaţiilor sociale, culturale, artistice, participarea la acţiuni de recreere şi petrecere a timpului liber, 

încurajarea în vederea implicarii și participării la diferite activități, atât în centru cât și în societate;                                                                                                  

28. Îndrumă și sprijină beneficiarul, pentru a participa la programele educative desfășurate în centru;                             

29. Aplică metode de exersare, consolidare a cunoștințelor și abilităților practice și sociale ale 

beneficiarilor, să-și capaciteze întreg potențialul creativ și lucrativ;                                                                                                                                                                            

30. Pe baza observaţiilor făcute în timpul desfăşurării activităţilor, se realizează periodic evaluarea 

beneficiarilor;                     

31. Însoţeşte beneficiarii în timpul excursiilor, taberelor sau plimbărilor organizate de centru,                                                 

cooperează şi colaborează permanent cu psihologul pentru propunerea şi punerea în aplicare a obiectivelor 

necesare pentru desfăşurarea activităţilor şi a programului zilnic desfăşurat în cadrul grupelor, precum şi 

evaluarea beneficiarilor după parcurgerea obiectivelor propuse şi aprobate de conducere;                                                                                                                

32. Cooperează permanent cu echipa pluridisciplinară a unităţii în vederea obţinerii celor mai bune 

rezultate din punct de vedere bio-psiho-social al beneficiarilor, conform standardelor specifice de calitate;                                                                               

33. Asigură supravegherea beneficiarilor, precum şi desfăşurarea activităţilor recreativ - educative,                                        

proiectează şi pregăteşte temeinic fiecare activitate, pentru recuperarea, instruirea şi educarea beneficiarilor 

din unitate indiferent de tipul şi gradul de handicap al acestora;                                                                                                                                           

34. Se preocupă de îmbunătăţirea bazei didactice, a cabinetelor audio-vizuale şi sprijină desfăşurarea 

corespunzătoare a activităţii centrului;                                                                                                                                                                                                                

35. Dacă starea medicală a beneficiarului o impune, anunţă imediat medicul centrului sau asistentul 

medical; 

36. Îndeplineşte activităţi de supraveghere a beneficiarilor de servicii sociale din cadrul Centrului de 

Îngrijire şi Asistenţă pentru Persoane Adulte cu Dizabilități Dobrița atunci când este solicitată această 

activitate în mod direct, conform unui grafic de supraveghere sau pe perioade scurte solicitate de către șefii 

ierarhici superiori, în scopul bunei desfăşurări a activităţii; 

37. Asigură suport necesar în desfăşurarea tuturor activităţilor beneficiarilor;                                                                        



25 

 

38. Poartă echipamentul de protecţie prevăzut de normele în vigoare pentru păstrarea igienei şi a 

aspectului estetic personal: 

39. Cunoaște, respectă si aplică Ordinul Ministerului Muncii şi Justiţiei Sociale nr. 82/ 2019 privind 

aprobarea Standardelor specifice minime obligatorii de calitate pentru servicii sociale cu cazare de tip 

Centru de abilitare şi reabilitare pentru persoane adulte cu dizabilităţi;                                                                                                                                                                          

40. Foloseşte timpul de muncă exclusiv pentru îndeplinirea sarcinilor de serviciu, în acest sens, nu se 

ocupă în timpul de muncă de activităţi care nu sunt cuprinse în atribuţiile şi îndatoririle sale ori nu sunt 

dispuse de şefii ierarhici;                                               

41. Are un comportament etic cu beneficiarii cât și cu  aparţinătorii acestora; 

42. Îndeplineşte activităţi de supraveghere a beneficiarilor atunci când este solicitată această activitate în 

mod direct, conform unui grafic de supraveghere sau pe perioade scurte solicitate de către şefii ierarhici 

superiori, în scopul bunei desfăşurări a activităţii; 

43. Respectă caracterul confidenţial al datelor despre beneficiari şi activităţile din cadrul centrului, 

secretul serviciului şi îi este interzisă pretinderea sau primirea de foloase necuvenite. Încălcarea acestor 

interdicţii va fi sancţionată conform legislaţiei în vigoare;                                                                                                                      

44. Păstrează secretul profesional, neîmpărtăşind altor persoane, în afara echipei în care lucrează, 

informaţiile obţinute în urma executării profesiei referitoare la un anumit beneficiar;                                                                                                     

45. Răspunde de corectitudinea datelor pe care le consemnează în documentele specifice; 

46. Participă la diferite întâlniri de specialitate dacă este solicitat de către conducerea centrului; 

47. Are obligaţia de a-şi efectua analizele medicale conform legislaţiei în vigoare; 

48. Îi este interzisă părăsirea unităţii în timpul programului de lucru fără acceptul scris al conducerii 

centrului; 

49. Îi este interzisă deţinerea şi consumul de băuturi alcoolice, fumatul, precum şi comercializarea 

diferitelor produse în incinta unităţii; 

50. Îi este interzisă utilizarea aparatelor foto, de înregistrare audio-video şi de stocare a datelor în incinta 

Complexului de Îngrijire şi Asistenţă Dobrița, în scopul unor foloase personale, cu excepția situațiilor în 

care este desemnat pentru astfel de activități; 

51. Distribuirea în mass-media a imaginilor şi înregistrărilor audio-video din cadrul Complexului de 

Îngrijire şi Asistenţă Dobrița este interzisă; 

52. Foloseşte un limbaj civilizat cu beneficiarii, colegii de serviciu şi cu personalul din conducerea 

centrului; 

53. Respectă prevederile Regulamentului de organizare şi funcţionare, precum și ale Regulamentului de 

ordine interioară şi orice alte prevederi legale specifice angajaţilor; 

54. Colaborează şi comunică cu toate serviciile din cadrul DGASPC Gorj; 

55. Respectă prevederile legislaţiei în vigoare din domeniul de activitate şi acţionează în conformitate, 

56. Respectă şi aplică normele de conduită aplicabile personalului contractual din autoritățile și 

instituțiile publice prevăzute în Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/ 2019 privind Codul administrativ;                                                                                                                                                                                                    

57. Are obligaţia să manifeste solicitudine şi afectivitate în relaţiile cu persoanele adulte şi copiii ce intră 

sub incidenţa asistenţei sociale, precum şi în relaţiile cu alţi cetăţeni, relaţii legate de specificul şi obiectul 

activităţii instituţiei; 

58. Îndeplineşte şi alte atribuţii specifice prevăzute în standardul specific de calitate aplicabil, în 

legislaţia în vigoare, în regulamentul de organizare şi funcţionare, în metodologiile de organizare şi 

funcţionare, în procedurile de lucru, în alte regulamente aplicabile serviciului social, în dispoziţiile şi în 

notele interne emise de către conducerea Centrului de Îngrijire şi Asistenţă pentru Persoane Adulte cu 

Dizabilități Dobrița şi acţionează, conform dispoziţiilor trasate în situaţii speciale, pentru acoperirea nevoilor 

identificate; 

59. Respectă normele PSI şi instrucţiunile de protecţie a muncii sub semnătură proprie şi participă la 

instruirea teoretică şi practică; 

60. Răspunde, după caz, disciplinar, contravenţional, patrimonial, civil, sau penal, pentru faptele 

săvârşite prin care se încalcă normele legale,  săvârşite în exercitarea atribuţiilor ce îi revin; 

61. Păstrează confidențialitatea datelor cu caracter personal folosite în activitatea desfășurată;                                                                           

62. Îndeplineste atribuțiile prevăzute în Procedura de sistem privind protecția persoanelor fizice în ceea 

ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date la nivelul 

DGASPC Gorj. 
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(11) Atribuţiile infirmierei sunt următoarele: 

1. Sprijin pentru îmbrăcat/ dezbrăcat, încălţat/ descălţat, alegerea hainelor adecvate, sprijin pentru 

asigurarea igienei zilnice (spălat şi şters, îngrijirea propriului corp şi a părţilor acestuia, igiena eliminărilor, 

schimbarea materialelor igienico – sanitare);  

2. Cunoaște, aplică și desfășoară activitățile conform “Standardelor specifice minime de calitate 

obligatorii” pentru serviciile sociale destinate persoanelor adulte cu handicap; 

3. Oferă sprijin pentru schimbarea poziţiei corpului, pentru a trece corpul din poziţie orizontală în altă 

poziţie, întoarcerea de pe o parte pe cealaltă a corpului; 

4. Transfer şi mobilizare, pentru deplasarea în interior/ exterior, inclusiv efectuarea de cumpărături; 

5. Activitatea se va desfășura la patul beneficiarului, în regim de ture (12 cu 24) asigurând îngrijirea și 

supravegherea continuă a beneficiarilor; 

6. Secondează asistentul medical, cu care lucrează, în administrarea medicaţiei, efectuarea procedurilor, 

a programelor de ergoterapie, în desfăşurarea procesului educaţional pentru beneficiarii de servicii pe care îi 

deserveşte; 

7. Participă la formarea beneficiarilor de servicii, a deprinderilor de igienă individuală, semnalând 

asistentului medical orice modificare somatică sau comportamentală a acestora; 

8. Însoţeşte beneficiarii de servicii la aplicarea tratamentelor şi procedurilor, sau a măsurilor 

ergoterapeutice, precum şi pe durata necuprinsă în programul organizat, dialogând cu aceştia şi manifestând 

starea afectivă necesară formării de noi deprinderi; 

9. Asigură igiena corporală a beneficiarilor de servicii, a lenjeriei de corp, articole de îmbrăcăminte, 

precum şi a lenjeriei de pat şi a cazarmamentului. După caz, însoţeşte beneficiarii de servicii la grupurile 

sanitare sau baie. Efectuează îmbăierea beneficiarilor de servicii de câte ori este nevoie; 

10. Pregăteşte beneficiarii de servicii pentru efectuarea programelor de ergoterapie şi de recuperare, 

servirea mesei, precum şi pentru odihnă; 

11. Serveşte masa beneficiarilor de servicii, asigurând vesela şi condiţiile igienico-sanitare necesare, 

alimentează beneficiarii care au nevoie de astfel de ajutor, urmărind educarea şi formarea acestora pentru a 

se hrăni fără ajutorul altei persoane; 

12. Participă la efectuarea controlului epidemiologic şi la aplicarea măsurilor igienico-sanitare care se 

impun; 

13. Participă la formele de perfecţionare a pregătirii profesionale organizate în unitatea în care lucrează.  

14. Răspunde de supravegherea şi securitatea beneficiarilor de servicii; 

15. Anunţă imediat şeful de centru, medicul sau asistenta medicală de absenţa sau la dispariţia unui 

beneficiar de servicii; 

16. Răspunde de starea mobilierului din unitate, inclusiv uşi şi ferestre, iar împreună cu îngrijitoarea de 

curăţenie răspunde de starea grupurilor sanitare; 

17. Înlocuieşte şi transportă în condiţii igienice, la spălătorie, rufăria murdară; 

18. Predă şi primeşte lenjeria, îmbrăcămintea şi încălţămintea beneficiarilor de servicii la fiecare schimb 

de tură; 

19. Efectuează curăţenia şi dezinfecţia dormitoarelor; 

20. Supraveghează beneficiarii în spaţiile comune cât şi în dormitoare; 

21. Efectuează aerisirea periodică a dormitoarelor şi răspunde de încălzirea corespunzătoare a acestora; 

22. Participă la curăţenia generală a unităţii, ori de câte ori este nevoie; 

23. Transportă ploştile, urinarele cu dejecţiile bolnavilor, le videază, le spală şi le dezinfectează;                                                                                     

24. Efectuează şi întreţine igiena paturilor, a noptierelor şi a  mobilierului; 

25. Îi este interzisă utilizarea aparatelor foto, de înregistrare audio-video şi de stocare a datelor în incinta 

Complexului de Îngrijire şi Asistenţă Dobrița; 

26. Distribuirea în mass-media a imaginilor şi înregistrărilor audio-video din cadrul Complexului de 

Îngrijire şi Asistenţă Dobrița sunt interzise; 

27. Pregăteşte saloanele pentru dezinfecţie ciclică şi ajută echipa de dezinsecţie la efectuarea acesteia; 

28. Anunţă imediat asistentele medicale şi scrie în procesul verbal de predare - primire al serviciului 

următoarele evenimente petrecute în sectorul ei de activitate: 

- decesul unui beneficiar de servicii, inclusiv circumstanţele în care s-a produs; 

- îmbolnăvirile constatate personal ale beneficiarilor de servicii; 

- rănire/ vătămare importantă ori accident ale beneficiarilor de servicii; 

- orice acuzaţie privind comportamentul inadecvat al unui membru al personalului; 

- absenţa nejustificată din Complex a unui beneficiar de servicii. 

29. Îndeplineşte şi alte sarcini trasate de către şefii ierarhici superiori. 
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(12) Atribuţiile instructorului de ergoterapie sunt următoarele: 

1. Instructorul de ergoterapie, angajat cu contract individual de muncă la Centrul de Îngrijire și 

Asistență pentru Persoane Adulte cu Dizabilități  Dobrița, desfășoară activitățile prevăzute în fișa postului și 

în cadrul Centrul de Abilitare și Reabilitare pentru Persoane Adulte cu Dizabilități Dobrița, în procent de 20 

% pentru un număr de 11 de beneficiari (în cadrul Centrul de Îngrijire și Asistență pentru Persoane Adulte 

cu Dizabilități Dobrița, desfășoară activitățile prevăzute în fișa postului în procent de 80 %, pentru un număr 

de 50 beneficiari; 

2.  Îndrumă şi asistă la îmbrăcarea - dezbrăcarea corectă a hainelor şi alegerea lor după sezon, zile 

festive; 

3.  Îndrumă şi asistă la folosirea, în mod civilizat a grupului sanitar; 

4.  Oferă sprijin beneficiarilor pentru formarea sau recăpătarea deprinderilor de viaţa cotidiană; 

- Îndrumă şi asistă la maniera în care îşi întreţin beneficiarii camera de locuit, aranjarea paturilor, 

aerisirea camerei, ştergerea prafului, îngrijirea florilor; 

- Îndrumă şi asistă la servirea mesei de către beneficiarii de servicii, precum și utilizarea corectă 

a tacâmurilor; 

5.  Oferă sprijin pentru cultivarea deprinderilor de muncă: 

- Îndrumă şi asistă la efectuarea curăţeniei în cadrul curţii unităţii; 

- Îndrumă şi asistă la activitatea cognitiv perceptivă a uneltelor de grădinărit; 

- Îndrumă şi asistă la activităţi cu caracter oculo-manual de împletit, croşetat, tricotat, cusături cu 

acul, mici reparaţii ale hainelor; 

6. Oferă sprijin pentru reformarea autonomiei personale în mediu ambient: 

- Îndrumă şi asistă la activităţi cu caracter cognitiv, utilizând ca metodă observaţia directă a 

beneficiarului de servicii pus în situaţia de a recunoaşte diferite părţi constitutive ale Complexului de 

Îngrijire şi Asistenţă Dobrița (dormitoare, grupuri sanitare, sala de mese, spălătoria etc.); 

- Îndrumă şi asistă la activităţi cu caracter cognitiv, utilizând ca metodă observaţia directă a 

beneficiarului de servicii pus în situaţia de a recunoaşte anumite obiective din cadrul comunităţii (biserica, 

alimentară), având ca obiectiv socializare secundară; 

- Îndrumă şi asistă la recăpătarea deprinderilor de mobilitate pierdute; 

7. Oferă sprijin pentru reformarea deprinderilor cognitive; 

- Îndrumă şi asistă la diferite modalităţi de recunoaştere a adresei unităţii şi localizarea ei într-un 

spaţiu determinat, având ca repere magazinul, biserica, staţia de autobuz; 

- Îndrumă şi asistă la cunoaşterea, prin acţiuni practice a peisajului rural (case, livezi, grădini, 

câmpuri, animale); 

8.  Oferă sprijin pentru reformarea deprinderilor de relaţionare socială; 

- Îndrumă şi asistă la diferite modalităţi de stabilire a unor relaţii interpersonale; 

- Îndrumă şi asistă la diferite modalităţi care să aibă ca obiectiv reformarea unui compartiment 

adecvat în societate; 

- Îndrumă şi asistă la diferite modalităţi care să aibă ca obiectiv reformarea unui compartiment 

adecvat la ocazii speciale (în vizită, zile onomastice, sărbători religioase); 

- Îndrumă şi asistă la diferite modalităţi de respectare a normelor de bună convieţuire, a codului 

bunelor maniere; 

9. Oferă sprijin pentru antrenarea funcţiei neuromusculare. Dezvoltarea abilitaţilor motrice: 

- Îndrumă şi asistă la executarea unor mişcări de fineţe: închis-deschis nasturi, înnodat; 

- Îndrumă şi asistă la exerciţii practice de mers la bară sau cu cadrul; 

- Îndrumă şi asistă la încurajarea compensării deficienţelor funcţionale prin preluarea funcţiilor 

afectate de către componentele valide ale persoanei; 

10. Oferă sprijin pentru antrenarea integrării senzoriale: 

- Îndrumă şi asistă beneficiarii în vederea mersului cu ajutor prin interiorul camerei şi al 

Centrului; 

- Îndrumă şi asistă la diferite metode de localizare a obiectelor de folosinţa zilnică; 

- Îndrumă şi asistă la reformarea deprinderii de utilizare a  toaletei; 

- Îndrumă şi asistă la diferite metode de găsire a băncilor din curte. 

11. Oferă sprijin pentru antrenarea integrării senzoriale: 

- Îndrumă şi asistă beneficiarii la diferite metode de relaxare: 

- Lectura diversă, vizionări TV, audiţii muzicale; 

- Jocuri de table, rummy, şah etc. 
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12. Întocmeşte şi completează documentele specifice activităţii sale: fişe individuale; 

13. Îndeplineşte activităţi de supraveghere a beneficiarilor atunci când este solicitată această activitate în 

mod direct, conform unui grafic de supraveghere sau pe perioade scurte solicitate de către şefii ierarhici 

superiori în scopul bunei desfăşurări a activităţii; 

14. Îndeplineşte şi alte sarcini trasate de către şefii ierarhici superiori; 

15. Execută activitățile prevăzute de Ordinul Ministerului Muncii şi Justiţiei Sociale nr. 82/ 2019 privind 

aprobarea Standardelor specifice minime obligatorii de calitate pentru servicii sociale cu cazare de tip 

Centru de abilitare şi reabilitare pentru persoane adulte cu dizabilităţi;                                                                                                                                                                        

16. Îi este interzisă utilizarea aparatelor foto, de înregistrare audio-video şi de stocare a datelor în incinta 

Complexului de Îngrijire şi Asistenţă Dobrița; 

17. Distribuirea în mass-media a imaginilor şi înregistrărilor audio-video din cadrul Complexului de 

Îngrijire şi Asistenţă Dobrița sunt interzise; 

 

(13) Atribuţii comune ale personalului de specialitate: 

1. Asigură derularea etapelor procesului de acordare a serviciilor sociale cu respectarea prevederilor 

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

2. Colaborează cu specialişti din alte centre în vederea soluţionării cazurilor; identificării de resurse etc.; 

3. Monitorizează respectarea standardelor minime de calitate; 

4. Sesizează conducerii centrului situaţii care pun în pericol siguranţa beneficiarului, situaţii de 

nerespectare a prevederilor prezentului regulament etc.; 

5. Întocmeşte rapoarte periodice cu privire la activitatea derulată; 

6. Face propuneri de îmbunătăţire a activităţii în vederea creşterii calităţii serviciului şi respectării 

legislaţiei; 

7. Cunoaște, aplică și desfășoară activitățile conform “Standardelor specifice minime de calitate 

obligatorii” pentru serviciile sociale destinate persoanelor adulte cu handicap; 

8. Alte atribuţii prevăzute în standardul minim de calitate aplicabil. 

 

ARTICOLUL 11 

Personalul administrativ, gospodărie, întreținere-reparații, deservire 

(1) Personalul administrativ, gospodărie, întreținere-reparații, deservire este format din: 

- referent IA, cod COR  331309 - 1 post; 

- inspector de specialitate IA, cod COR 242203 - 1 post; 

- administrator, cod COR 515104  - 1 post; 

- magaziner, cod COR 432102  - 1 post; 

- spălătoreasă, cod COR 912103  - 2 posturi;  

- muncitor calificat (fochist), cod COR 818204  -  5 posturi; 

- muncitor calificat (lenjerie), cod COR 753101  - 1 post; 

- portar, cod COR 962909  - 4 posturi; 

- îngrijitoare, cod COR 515301  - 5 posturi; 

- muncitor necalificat , cod COR 921302 - 1 post. 

 

(2) Atribuţiile administratorului sunt următoarele: 

1. Respectă obligaţiile asumate prin semnarea contractului individual de muncă; 

2. Respectă programul zilnic, stabilit de conducerea Complexului de Îngrijire şi Asistenţă Dobriţa; 

3. Este desemnat procedural, îndeplinind atribuţiile prevăzute în procedurile de sistem privind realizarea 

procedurilor formalizate pe activităţi; 

4. Depistează şi remediază orice defecţiune sau disfuncţie care ar influenţa buna desfăşurare a 

activităţilor de orice fel din cadrul Complexului de Îngrijire şi Asistenţă Dobriţa; 

5. Întocmeşte bonurile de consum şi de transfer, în baza referatelor aprobate, pentru eliberare din 

magazie; 

6. Gestionează obiectele de inventar în folosinţă şi mijloacele fixe, ţinând evidenţa contabilă a acestora 

conform normelor în vigoare pe fişe de magazie şi fişele mijloacelor fixe; 

7. Întocmeşte listele şi dă pe subinventar, pe locuri de folosinţă obiectele din gestiune; 

8. Face propuneri de casare a mijloacelor fixe şi a obiectelor de inventar, prezentând documentele 

necesare privind gradul de uzură sau posibilitatea acestora de a fi reparate; 

9. Întocmeşte şi transmite notele de comandă către furnizori, în baza necesarului aprobat; 
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10. Întocmeşte Planul anual de achiziții publice şi ţine evidenţa încadrărilor în codurile CPV; 

11. Urmăreşte şi ţine evidenţa cantitativă şi valorică a achiziţiilor şi încadrarea în contractele cu 

furnizorii; 

12. Urmăreşte şi ţine evidenţa termenelor de valabilitate a contractelor încheiate cu furnizorii şi anunţă în 

timp util încheierea acestora; 

13. Întocmeşte referatele de necesitate pentru achiziţionarea de bunuri  pentru desfăşurarea activităţii în 

Complexulude Îngrijire şi Asistenţă Dobriţa; 

14. Asigură şi efectuează instruirea personalului şi răspunde de protecţia muncii; 

15. Întocmeşte graficele de lucru şi pontajele personalului administrativ (fochişti, portari, spălătorese, 

lenjer, muncitor necalificat); 

16. Răspunde, direct, de activitatea lenjeriei, spălătoriei, muncitorului, portari şi centrală termică; 

17. Îndeplineşte prevederile din Hotărârii de Guvern nr. 1425/ 2006 pentru aprobarea normelor 

metodologice de aplicare a prevederilor Legii securităţii şi sănătăţii în muncă nr. 319/ 2006; 

18. Îndeplineşte şi răspunde de activităţile specifice protecţiei PSI şi SSM pentru personalul 

Complexului de Îngrijire şi Asistenţă Dobriţa; 

19. Asigură activitatea de pază, având următoarele atribuţii: 

- organizează, conduce şi controlează activitatea de pază şi modul de executare a serviciului de 

către personalul de pază; 

- informează de îndată conducerea Complexului de Îngrijire şi Asistenţă Dobriţa, şi poliţia despre 

evenimentele produse pe timpul activităţii de pază şi ţine evidenţa acestora; 

- propune conducerii unităţii măsuri pentru perfecţionarea activităţii de pază; 

- execută programul de pregătire profesională specifică a personalului care efectuează paza; 

20. Îndeplineşte atribuţiile de responsabil cu activitatea de colectare selectivă a deşeurilor, conform 

dispoziţiei 3035/ 03.09.2010, acestea fiind următoarele: 

- îşi însuşeşte dispoziţiile Legii 132/ 2010 privind colectarea selectivă a deşeurilor în instituţiile 

publice, şi aplică prevederile acesteia care au legatură cu locurile de muncă; 

- instruieşte personalul din structura Complexului de îngrijire şi asistenţă Dobriţa în legatură cu 

dispoziţiile Legii nr. 132/ 2010 şi întocmeşte anual fişa de instructaj conform modelului din anexa 1; 

- întocmeşte registrul de evidenţă al deşeurilor colectate selectiv după modelul din anexa 2, cu 

specificarea datelor de contact ale structurii/substructurii DGASPC Gorj şi raportează lunar cantitatea de 

deşeuri colectate selectiv la Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului – Direcţia Deşeuri şi Substanţe 

Chimice Periculoase, Sol şi Subsol (cu sediul în Bucureşti, sector 6, splaiul independenţei , nr. 294 , fax 021 

2071103) respectând codificarea prevăzută la anexa 2 capitolul 20 din Hotărârea de Guvern nr. 856/ 2002 

privind evidenţa gestiunii deşeurilor şi pentru aprobarea listei cuprinzând deşeurile periculoase (exemplu de 

coduri: 20.01.01-pentru hârtie şi carton, 20.01.02 – pentru sticla, 20.01.40 – pentru metale, 20.01.39 – pentru 

materiale plastice); 

- întocmeşte planul de măsuri privind colectarea selectivă a deşeurilor la nivelul spaţiilor ocupate de 

unitate conform modelului din anexa 3. 

21. Solicită, prin referat, conducerii DGASPC Gorj, în conformitate cu art. 3 şi art. 8 din Legea 132/ 

2010, achiziţia, astfel: 

- pentru fiecare birou/încapere în care se desfăşoară activităţi, 3 recipiente din plastic în culori 

specifice fiecărui tip de material reciclabil/deşeu (pentru hârtie şi carton – albastru , pentru metal şi plastic 

galben, pentru sticla – alb sau verde). Pentru deşeuri menajere (resturi alimentare, deşeuri biodegradabile de 

la bucătării şi cantine, îmbrăcăminte, textile etc.) se va achiziţiona un recipient separat, iar pentru deşeurile 

cu regim special (deşeuri medicale, deşeuri toxice sau deşeuri ce nu sunt cuprinse în cele patru categorii 

enumerate anterior) se va respecta regimul legal de colectare,  

- pentru holuri 3 recipiente din plastic în culori specifice fiecărui tip de desen reciclabil, 

22. În exteriorul Complexului de Îngrijire şi Asistenţă Dobriţa, asigură depozitarea deşeurilor în 3 

containere în codul de culori specific fiecărui tip de deşeu (conform contractului încheiat de DGASPC Gorj 

cu operatorii autorizaţi pentru ridicarea, transportul şi valorificarea deşeurilor); 

23. Pe fiecare tip de recipient asigură inscripţionarea tipului de deşeu reciclabil pe cel puţin 20% din 

suprafaţa recipientului. În situaţia în care nu se pot achiziţiona recipiente pe culori specifice va asigura 

inscripţionarea, conform alineatului precedent, 

24. Asigură instruirea suplimentară a personalului de curăţenie în legătură cu colectarea şi depozitarea 

separată a fiecărui tip de deşeu reciclabil; 

25. Asigură informarea vizitatorilor instituţiei/ beneficiarilor de servicii din cadrul Complexului de 

Îngrijire şi Asistenţă Dobriţa prin afişaj ce să cuprindă modul depozitării selective a deşeurilor; 
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26. Predă operatorilor autorizaţi pentru ridicarea, transportul şi valorificarea deşeurilor, pe bază de 

proces verbal, deşeurile colectate selectiv, conform contractului încheiat de DGASPC Gorj cu aceştia; 

27. Îndeplineşte orice alte sarcini rezultate din modificarea sau actualizarea legislaţiei privind colectarea 

selectivă a deşeurilor, ce au legatură directă cu atribuţiile specificate la literele a – j; 

28. Întocmeşte anual planul de achiziţii publice; 

29. Respectă graficul de circulaţie a documentelor şi predă, la contabilitate, pe bază de borderou de 

predare a documentelor, documentele justificative avizate şi aprobate de persoanele autorizate; 

30. Lunar, între 10 - 15 ale lunii, se prezintă la contabilitate pentru verificarea concordanţei 

înregistrărilor din fişele din magazie cu cele din fişele de cont analitic pentru valori materiale; 

31. Ţine evidenţa contractelor de achiziţii şi urmăreşte respectarea cantităţii achiziţionate şi a preţurilor 

de achiziţie; 

32. Păstrează, pregătește şi arhivează documentele şi dosarele din cadrul biroului, ce reflectă activitatea,  

respectând normele de arhivare; 

33. Respectă prevederile Regulamentului de organizare şi funcţionare, precum și ale Regulamentul de 

ordine interioară şi orice alte prevederi legale specifice angajaţilor; 

34. Execută şi alte sarcini trasate de conducerea unităţii în vederea bunului mers al activităţii în unitate; 

35. Îi este interzisă părăsirea unităţii până la terminarea programului de lucru; 

36. Îi este interzisă deţinerea şi consumul de băuturi alcoolice, fumatul, precum şi comercializarea 

diferitelor produse în incinta unităţii; 

37. Îi este interzisă utilizarea aparatelor foto, de înregistrare audio - video şi de stocare a datelor în 

incinta Complexului de Îngrijire şi Asistenţă Dobriţa, în scopul unor foloase personale, cu excepţia 

situaţiilor în care este desemnat pentru astfel de activităţi; 

38. Distribuirea în mass-media a imaginilor şi înregistrărilor audio-video din cadrul Complexului de 

Îngrijire şi Asistenţă Dobriţa este interzisă; 

39. Îi este interzisă pretinderea sau primirea de foloase necuvenite. Încălcarea acestor interdicţii va fi 

sancţionată conform legislaţiei ce reglementează activitatea personalului contractual; 

40. Respectă standardele minime de calitate privind serviciile sociale destinate persoanelor adulte cu 

dizabilități din centrele rezidenţiale; 

41. Păstrează confidențialitatea datelor cu caracter personal folosite în activitatea desfășurată; 

42. Îndeplineşte atribuţiile prevăzute în Procedura de sistem privind protecţia persoanelor fizice în ceea 

ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date la nivelul 

DGASPC Gorj; 

43. Are obligaţia de a-şi efectua analizele medicale conform legislaţiei în vigoare; 

44. Foloseşte un limbaj civilizat cu beneficiarii, colegii de serviciu şi cu personalul din conducerea 

Complexului de Îngrijire şi Asistenţă Dobriţa; 

45. Îndeplineşte şi alte atribuţii specifice prevăzute în standardul specific de calitate aplicabil, în 

legislaţia în vigoare, în regulamentul de organizare şi funcţionare, în metodologiile de organizare şi 

funcţionare, în procedurile de lucru, în alte regulamente aplicabile serviciului social, în dispoziţiile şi în 

notele interne emise de către conducerea instituţiei şi acţionează conform dispoziţiilor trasate în situaţii 

speciale, pentru acoperirea nevoilor identificate; 

46. Colaborează şi comunică cu toate serviciile din cadrul DGASPC Gorj; 

47. Face propuneri de îmbunătăţire a activităţii în vederea creşterii calităţii serviciului şi respectării 

legislaţiei; 

48. Respectă şi aplică normele de conduită aplicabile personalului contractual din autoritățile și 

instituțiile publice prevăzute în Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/ 2019 privind Codul administrativ; 

49. Are obligaţia să manifeste solicitudine şi afectivitate în relaţiile cu persoanele adulte şi copiii ce intră 

sub incidenţa asistenţei sociale, precum şi în relaţiile cu alţi cetăţeni, relaţii legate de specificul şi obiectul 

activităţii instituţiei; 

50. Are obligaţia să manifeste solicitudine şi afectivitate în relaţiile cu persoanele adulte ce intră sub 

incidenţa asistenţei sociale, precum şi în relaţiile cu alţi cetăţeni, relaţii legate de specificul şi obiectul 

activităţii instituţiei; 

51. Răspunde, după caz, disciplinar, contravenţional, patrimonial, civil, sau penal, pentru faptele 

săvârşite prin care se încalcă normele legale, săvârşite în exercitarea atribuţiilor ce îi revin. Respectă 

normele PSI şi instrucţiunile de protecţie a muncii sub semnătură proprie şi participă la instruirea teoretică şi 

practică; 

52. Păstrează confidenţialitatea datelor cu caracter personal folosite în activitatea desfăşurată; 
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53. Îndeplineşte atribuţiile prevăzute în Procedura de sistem privind protecţia persoanelor fizice în ceea 

ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date la nivelul 

DGASPC Gorj. 

 

(3) Atributiile magazinerului sunt următoarele: 

1. Respectă obligaţiile asumate prin semnarea contractului individual de muncă; 

2. Respectă programul zilnic, stabilit de conducerea Complexului de Îngrijire şi Asistenţă Dobriţa; 

3.Răspunde, din punct de vedere cantitativ şi calitativ, de primirea şi recepţionarea materialelor şi a altor 

bunuri achiziţionate cu documente legale (bonuri fiscale, factură fiscală, aviz de expediţie), în baza notei de 

comandă; 

4. Efectuează recepţia, în prezenţa comisiei de recepţie marfă care semnează nota de recepţie; 

5. Aranjează marfa în magazie după regulile stabilite; 

6. Verifică, zilnic, stocurile de materiale şi alimente; 

7. Asigură păstrarea şi protejarea de degradări sau distrugeri a bunurilor pe timpul gestionării sale; 

8. Răspunde de igiena în magaziile Complexului de Îngrijire şi Asistenţă Dobriţa; 

9. Eliberează bunurile din gestiune, în prezenţa ofiţerului de serviciu; 

10. Eliberează bunurile din magazie în baza documentelor legale (referat, bonuri de consum, bonuri de 

transfer) în prezenţa ofiţerului de serviciu; 

11. Documentele pentru eliberarea bunurilor din magazie trebuie să fie aprobate şi semnate la primire/ 

ieşire cu nume, prenume (scrise citeţ) şi semnături; 

12. Sunt interzise ştersături sau modificări în documentele de ieşire din magazie; 

13. Respectă valabilitatea şi termenele de garanţie ale tuturor bunurilor din gestiune şi ia măsuri pentru 

darea în consum în cadrul termenului de garanţie al acestora; 

14. Lunar, între 10 – 15 ale lunii, se prezintă la biroul contabilitate pentru verificarea concordanţei 

înregistrărilor din fişele de magazie cu cele din fişele de cont analitic pentru valori materiale; 

15. Predă, zilnic, documentele justificative pe bază de borderou predare - primire, la biroul contabilitate 

din cadrul Complexului de Îngrijire şi Asistenţă Dobriţa; 

16. Completează şi ţine evidenţa, zilnic, pentru fiecare produs , cu ajutorul fişelor de magazie; 

17. Execută mişcările de bunuri materiale pe baza documentelor care sunt vizate şi aprobate de către 

persoanele desemnate; 

18. Participă la inventarierea valorilor materiale pe care le gestionează şi răspunde de eventualele 

diferenţe în plus sau în minus; 

19. Gestionează  mijloacele fixe şi obiectele de inventar în folosinţă; 

20. Supune, spre verificarea şi aprobarea comisiilor de casare, a bunurilor materiale stabilite în baza 

propunerilor pentru casare ale comisiilor de inventariere, precum şi bunurile materiale cu durata de folosinţă 

consumată, potrivit nomenclatorului ce reglementează duratele normale de folosinţă, cu aprobarea 

ordonatorului principal  de credite şi viza de control financiar – preventiv; 

21. Asigură şi urmăreşte administrarea şi folosirea în bune condiţii a spaţiilor ocupate şi a dotărilor din 

cadrul complexului, sesizează şeful de centru pentru neutilizarea lor conformă normelor, instrucţiunilor şi 

normativelor tehnice; 

22. Asigură gestionarea adecvată, potrivit legii, a tuturor bunurilor materiale din inventarul complexului, 

precum şi administrarea centralei termice, împreună cu responsabilii desemnaţi, cu atribuţiuni de  

supraveghere şi verificare tehnică a instalaţiilor; 

23.  Execută activităţi de manipulare a bunurilor materiale primite/ predate, în/ din gestiune, distribuie 

materialele/ produsele eliberate din gestiune şi solicitate de personalul din cadrul complexului, aprobate de 

către şeful de centru; 

24. Întocmeşte referat de necesitate către şeful de centru cu privire la bunurile şi materialele gestionate, 

atunci când stocurile respective ajung la cantitatea minimă, solicitând cantitatea de bunuri şi materiale până 

la cantitatea maximă a stocului. Stocul minim reprezintă cantitatea de bunuri şi materiale calculată, ca medie 

pe lună a consumului din anul precedent, cantitatea, stocul maxim reprezintă dublul cantităţii de bunuri şi 

materiale calculată ca medie pe lună a consumului din anul precedent; 

25. Asigură condiţiile necesare păstrării calităţii produselor gestionate; 

26. Răspunde de efectuarea corectă şi la timp a tuturor lucrărilor din gestiune;  

27. Solicită, în scris, șefului de centru, să îi asigure asistenţă tehnică de specialitate când primeşte bunuri 

cu caracteristici pentru a căror verificare nu posedă cunoştinţele necesare şi nu este constituită o comisie de 

recepţie în acest scop; 

28. Întocmeşte centralizatorul lunar al bonurilor de consum; 
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29. Urmăreşte, zilnic, asigurarea pazei şi securităţii depozitelor şi sesizează imediat, în scris, şeful de 

centru despre neregulile constatate; 

30. Comunică în scris şefului de centru următoarele: 

- plusurile şi minusurile pe care le-a constatat în gestiunea sa; 

- cazurile în care constată că bunurile din gestiune sunt depreciate, degradate, distruse, sustrase 

sau există pericolul de a se ajunge în asemenea situaţii; 

- stocuri de bunuri pentru care urmează să  expire perioada de valabilitate cu cel puţin 2 luni 

înainte de expirare; 

31. Execută şi alte sarcini trasate de către conducerea unităţii în vederea bunului mers al activităţii în 

unitate; 

32. Propune persoana care să îndeplinească atribuţiile lui în perioada în care lipseşte din unitate; 

33. Răspunde de aplicarea şi respectarea normelor de prevenire a incendiilor şi de protecţia muncii în 

spaţiile în care îşi desfăşoară activitatea; 

34. Respectă prevederile Regulamentului de organizare şi funcţionare, precum și ale Regulamentul de 

ordine interioara şi orice alte prevederi legale specifice angajaţilor; 

35. Întreprinde măsurile necesare şi răspunde de respectarea tuturor normelor stabilite prin autorizaţia de 

funcţionare a complexului; 

36. Întocmeşte referatele de necesitate conform procedurii privind circuitul  documentelor de la centre 

către DGASPC Gorj privind realizarea achiziţiilor şi plata facturilor; 

37. Îi este interzisă părăsirea unităţii  în timpul programului de lucru fără aprobarea conducerii 

Complexului de Îngrijire şi Asistenţă Dobriţa; 

38. Păstrează confidenţialitatea informaţiilor şi a documentelor de serviciu; 

39. Îi este interzisă deţinerea şi consumul de băuturi alcoolice, fumatul, precum şi comercializarea 

diferitelor produse în incinta unităţii; 

40. Îi este interzisă utilizarea aparatelor foto, de înregistrare audio - video şi de stocare a datelor în 

incinta Complexului de Îngrijire şi Asistenţă Dobriţa, în scopul unor foloase personale, cu excepţia 

situaţiilor în care este desemnat pentru astfel de activităţi; 

41. Distribuirea în mass-media a imaginilor şi înregistrărilor audio-video din cadrul Complexului de 

Îngrijire şi Asistenţă Dobriţa este interzisă; 

42. Respectă caracterul confidenţial al datelor despre beneficiari şi activităţile din cadrul Complexului de 

Îngrijire şi Asistenţă Dobriţa, păstrând secretul serviciului şi îi este interzisă pretinderea sau primirea de 

foloase necuvenite. Încălcarea acestor interdicţii va fi sancţionată conform legislaţiei ce reglementează 

activitatea personalului contractual; 

43. Are obligaţia de a - şi efectua analizele medicale conform legislaţiei în vigoare; 

44. Foloseşte un limbaj civilizat cu beneficiarii, colegii de serviciu şi cu personalul din conducerea 

Complexului de Îngrijire şi Asistenţă Dobriţa; 

45. Îndeplineşte şi alte atribuţii specifice prevăzute în standardul specific de calitate aplicabil, în 

legislaţia în vigoare, în regulamentul de organizare şi funcţionare, în metodologiile de organizare şi 

funcţionare, în procedurile de lucru, în alte regulamente aplicabile serviciului social, în dispoziţiile şi în 

notele interne emise de către conducerea instituţiei şi acţionează,conform dispoziţiilor trasate în situaţii 

speciale pentru acoperirea nevoilor identificate; 

46. Colaborează şi comunică cu toate serviciile din cadrul DGASPC Gorj; 

47. Face propuneri de îmbunătăţire a activităţii, în vederea creşterii calităţii serviciului şi respectării 

legislaţiei; 

48. Respectă şi aplică normele de conduită aplicabile personalului contractual din autoritățile și 

instituțiile publice prevăzute în Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/ 2019 privind Codul administrativ; 

49. Are obligaţia să manifeste solicitudine şi afectivitate în relaţiile cu persoanele adulte şi copiii ce intră 

sub incidenţa asistenţei sociale, precum şi în relaţiile cu alţi cetăţeni, relaţii legate de specificul şi obiectul 

activităţii instituţiei; 

50. Este desemnat înlocuitor responsabil procedural, îndeplinind atribuţiile prevăzute in Procedura de 

sistem privind realizarea procedurilor formalizate pe activităţi; 

51. Răspunde, după caz, disciplinar, contravenţional, patrimonial, civil, sau penal, pentru faptele 

săvârşite prin care se încalcă normele legale, săvârşite în exercitarea atribuţiilor ce le revin; 

52. Respectă normele PSI şi instrucţiunile de protecţie a muncii sub semnătură proprie şi participă la 

instruirea teoretică şi practică; 
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53. Este reprezentant al lucrătorilor în Comitetul de securitate și sănătate în muncă și exercită atribuțiile 

specifice, conform prevederilor Legii securității și sănătății în muncă nr. 319/ 2006 și Hotărârii Guvernului 

nr. 1425/ 2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 319/ 2006; 

54. Păstrează confidenţialitatea datelor cu caracter personal folosite în activitatea desfăşurată; 

55. Îndeplineşte atribuţiile prevăzute în Procedura de sistem privind protecţia persoanelor fizice în ceea 

ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date la nivelul 

DGASPC Gorj. 

 

(4) Atribuţiile portarului sunt următoarele: 

1. Respectă obligaţiile asumate prin semnarea contractului individual de muncă; 

2. Respectă programul zilnic, stabilit de conducerea Complexului de Îngrijire şi Asistenţă Dobriţa; 

3.Răspunde de integritatea patrimoniului Complexului de Îngrijire şi Asistenţă Dobriţa pe perioada 

serviciului; 

4. La poarta de acces în instituţie, efectuează controlul bagajului personalului la ieşirea şi intrarea  

acestuia din tură; 

5. În caz de incendiu sau atac violent alarmează Inspectoratul pentru Situații de Urgență Gorj şi poliţia 

Runcu, anunţă ofiţerul de serviciu şi şeful de centru, luând măsuri pentru localizarea focului, salvarea 

beneficiarilor sau reţinerea celor care încearcă să intre în obiectiv; 

6. Permite accesul în unitate a persoanelor străine numai cu aprobarea şefului de centru, iar după orele de 

program numai cu aprobarea ofiţerului de serviciu; 

7. Interzice accesul în unitate a autovehiculelor străine, făcând excepţie autovehiculele de intervenţie ale 

organelor de control şi cele care transportă hrana beneficiarilor; 

8. Accesul în unitate este permis pe baza documentului de identitate şi înscrierii în registrul pentru 

vizitatori. Accesul în unitate se permite numai persoanelor îmbrăcate decent şi conform orarului din 

programul de vizite aprobat de şeful de centru; 

9. Permite accesul în unitate al reprezentanţilor mass-media numai cu aprobarea directorului general al 

DGASPC Gorj, pe baza legitimaţiei de acreditare şi a  documentului de identitate; 

10. Permite accesul persoanelor care au asupra lor aparate de filmat, de fotografiat sau de înregistrat 

numai cu aprobarea directorului general al DGASPC Gorj; 

11. Permite accesul autovehiculelor care transportă bunuri materiale sau alimente numai pe baza foilor 

de parcurs şi a actelor care însoţesc mărfurile. Altor mijloace de transport venite în interes de serviciu le este 

permis accesul în unitate doar pe baza documentelor prevăzute de lege. Mijloacele de transport care intră în 

unitate vor fi înregistrate la poartă într-un registru special; 

12. Execută lucrările de curăţenie în curtea unităţii, în faţa unităţii, la platforma de gunoi menajer, 

săpatul pomilor, tăierea viţei de vie, văruire pomi şi alei, cosirea ierbii, dezăpeziri, aplicarea materialelor 

antiderapante pe căile de acces auto şi pietonale etc. În timpul executării acestor lucrări are obligaţia de a 

încuia calea de acces auto şi pietonală în unitate. Dacă în acest timp, persoane din interiorul unităţii au 

aprobarea şefului de centru de a ieşi în exteriorul unităţii, permite acest lucru deplasându-se la intrarea 

pietonală în unitate pentru a descuia uşa de intrare în unitate. De asemenea, dacă persoane din exteriorul 

unităţii doresc să intre în unitate şi îşi semnalează prezenţa acţionând soneria instalată la poarta de intrare, 

are obligaţia ca la semnalul acustic, să se deplaseze la poarta, să legitimeze persoana respectivă şi să anunţe 

şeful de centru; 

13. Execută lucrările necesare cu privire la înhumarea beneficiarilor decedaţi; 

14. Nu permite fotografierea sau filmarea în incinta unităţii, decât cu aprobarea directorului general al 

DGASPC Gorj; 

15. După ora 20:00 nu va permite niciunei persoane străine accesul în incinta instituţiei (curte, clădiri), 

cu excepţia celor pentru intervenţia în situaţii de urgenţă; 

16. Nu permite intrarea personalului instituţiei pe timp de noapte, când acesta nu are program de lucru şi 

nici aprobarea conducerii instituţiei; 

17. Răspunde de păstrarea curăţeniei în curtea unităţii, în jurul clădirilor şi în faţa instituţiei; 

18. Menţine curăţenia în spaţiul destinat colectării resturilor menajere; 

19. În timpul programului de noapte efectuează paza Complexului de Îngrijire şi Asistenţă Dobriţa, 

magaziilor existente în curtea unităţii, a centralei termice, a tuturor bunurilor existente în patimoniul unităţii; 

20. La ieşirea din schimb întocmeşte un proces verbal în care menţionează activitatea şi eventualele 

evenimente din timpul programului; 

21. Poartă echipamentul de protecţie prevăzut de normele în vigoare pentru păstrarea igienei şi a 

aspectului estetic personal; 
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22. Îi este interzisă părăsirea unităţii în timpul programului de lucru fără aprobarea conducerii 

Complexului de Îngrijire şi Asistenţă Dobriţa; 

23. Îi este interzisă deţinerea şi consumul de băuturi alcoolice, fumatul, precum şi comercializarea 

diferitelor produse în incinta unităţii; 

24. Îi este interzisă utilizarea aparatelor foto, de înregistrare audio-video şi de stocare a datelor în incinta 

Complexului de Îngrijire şi Asistenţă Dobriţa, în scopul unor foloase personale, cu excepţia situaţiilor în 

care este desemnat pentru astfel de activităţi; 

25. Distribuirea în mass-media a imaginilor şi înregistrărilor audio-video din cadrul Complexului de 

Îngrijire şi Asistenţă Dobriţa este interzisă; 

26. Respectă caracterul confidenţial al datelor despre beneficiari şi activităţile din cadrul Complexului de 

Îngrijire şi Asistenţă Dobriţa, păstrând secretul serviciului şi îi este interzisă pretinderea sau primirea de 

foloase necuvenite. Încălcarea acestor interdicţii va fi sancţionată conform legislaţiei ce reglementează 

activitatea personalului contractual; 

27. Are obligaţia de a-şi efectua analizele medicale conform legislaţiei în vigoare; 

28. Foloseşte un limbaj civilizat cu beneficiarii, colegii de serviciu şi cu personalul din conducerea 

Complexului de Îngrijire şi Asistenţă Dobriţa; 

29. Îndeplineşte şi alte atribuţii specifice prevăzute în standardul specific de calitate aplicabil, în 

legislaţia în vigoare, în regulamentul de organizare şi funcţionare, în metodologiile de organizare şi 

funcţionare, în procedurile de lucru, în alte regulamente aplicabile serviciului social, în dispoziţiile şi în 

notele interne emise de către conducerea instituţiei şi acţionează,conform dispoziţiilor trasate în situaţii 

speciale pentru acoperirea nevoilor identificate; 

30. Colaborează şi comunică cu toate serviciile din cadrul DGASPC Gorj; 

31. Face propuneri de îmbunătăţire a activităţii în vederea creşterii calităţii serviciului şi respectării 

legislaţiei; 

32. Respectă şi aplică normele de conduită aplicabile personalului contractual din autoritățile și 

instituțiile publice prevăzute în Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/ 2019 privind Codul administrativ; 

33. Are obligaţia să manifeste solicitudine şi afectivitate în relaţiile cu persoanele adulte şi copiii ce intră 

sub incidenţa asistenţei sociale, precum şi în relaţiile cu alţi cetăţeni, relaţii legate de specificul şi obiectul 

activităţii instituţiei; 

34. Răspunde, după caz, disciplinar, contravenţional, patrimonial, civil, sau penal, pentru faptele 

săvârşite prin care se încalcă normele legale, săvârşite în exercitarea atribuţiilor ce îi revin; 

35. Respectă normele PSI şi instrucţiunile de protecţie a muncii sub semnătură proprie şi participă la 

instruirea teoretică şi practică,; 

36. Asigură arhivarea documentelor repartizate, produse și gestionate conform actelor normative în 

vigoare; 

37. Păstrează confidenţialitatea datelor cu caracter personal folosite în activitatea desfăşurată; 

38. Îndeplineşte atribuţiile prevăzute în Procedara de sistem privind protecţia persoanelor fizice în ceea 

ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date la nivelul 

DGASPC Gorj. 

 

(5) Atribuţiile referentului – contabil sunt următoarele: 

1. Respectă obligaţiile asumate prin semnarea contractului individual de muncă; 

2. Primeşte documentele justificative care stau la baza înregistrărilor în contabilitate de la magaziner, pe 

bază de borderou primire documente, aprobate şi vizate de persoanele desemnate; 

3. Înregistrează corect şi la zi, cronologic şi sistematic, operaţiunile patrimoniale, cu ajutorul tehnicii de 

calcul, potrivit planului de conturi şi instrucţiunilor de aplicare pentru întocmirea fişelor analitice; 

4. Întocmeşte, lunar (până la data de 10 ale lunii) balanţele de verificare analitice şi sintetice şi verifică 

concordanţa evidenţei analitice şi sintetice; 

5. Înregistrează rezultatele inventarierilor în evidenţa tehnico-operativă, în termen de cel mult 7 zile 

lucrătoare de la data aprobării procesului-verbal de inventar de către ordonatorul de credite; 

6. Efectuează punctajul lunar cu magazinerul, pentru concordanţa fişelor analitice cu fişele de magazie; 

7. Întocmeşte angajamentele de plată şi ţine evidenţa acestora pentru cheltuielile materiale; 

8. Înregistrează facturile pentru înaintarea la plată şi ţinerea evidenţei creanţelor furnizorilor şi clienţilor 

pe fiecare persoană  juridică; 

9. Întocmeşte notele contabile pentru înregistrarea operaţiunilor patrimoniale în contabilitatea generală; 

10. Emite şi ţine evidenţa încadrării în sumele prevăzute pe articole şi coduri CPV a bugetului de venituri 

şi cheltuieli; 
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11. Ţine evidenţa încadrării în suma lunară alocată prin dispoziţie pentru cheltuieli urgente; 

12. Ţine evidenţa analitică a contului 461 şi răspunde de operaţiunile efectuate, urmăreşte încasările 

debitorilor; 

13. Participă la activităţile de inventariere, casare, valorificare şi transfer a bunurilor materiale, potrivit 

legii; 

14. Evidenţiază şi  monitorizează executarea contractelor de utilităţi (apă, energie electrică, salubritate, 

etc) şi propune măsuri în vederea gospodăririi raţionale, precum şi soluţii de eficientizare a consumurilor 

aferente, urmăreşte recuperarea sumelor corespunzătoare consumurilor, inclusiv penalităţilor de întârziere 

dacă este cazul, în mod distinct pe beneficiari şi operatori economici de furnizare a utilităţilor; 

15. Asigură arhivarea documentelor repartizate, produse şi gestionate, conform actelor normative în 

vigoare; 

16. Întocmeşte situaţiile financiare lunare, trimestriale şi anuale şi le transmite în vederea centralizării, 

serviciului finanţe - buget din cadrul DGASPC Gorj; 

17. Stabileşte necesarul de cheltuieli pentru întocmirea proiectului de buget anual şi a rectificărilor 

acestuia, pentru activitatea unităţii; 

18. Urmăreşte şi verifică încadrarea pe trimestre şi pe an a creditelor repartizate de DGASPC Gorj 

19. Elaborează propunerile de rectificare a bugetului în baza normelor legale; 

20. Verifică dosarele beneficiarilor de servicii şi stabileşte cuantumul contribuţiei lunare care trebuie 

achitat conform legislaţiei în vigoare; 

21. Primeşte şi analizează necesarul fizic şi valoric al lucrărilor de investiţii şi dotări ce se înscriu în 

bugetul unităţii; 

22. Asigură schimbul permanent de date şi informaţii cu DGASPC Gorj; 

23. Întocmeşte note contabile pentru operaţiunile specifice şi fişele de conturi, analizează şi urmăreşte 

soldurile conturilor şi întocmirea specificaţiilor de cont pentru conturile specifice şi propune declasarea 

inventarierii anuale a patrimoniului unităţii, compară rezultatele inventarierii faptice cu cele scriptice din 

contabilitate şi valorică inventarierea şi înregistrează în contabilitate rezultatele inventarierii conform 

procesului–verbal întocmit de comisia de inventariere a patrimoniului, stabilită prin dispoziţie de către 

directorul general al DGASPC Gorj; 

24. Recuperează eventualele pagube constatate, conform procesului-verbal întocmit de comisia de 

inventariere a patrimoniului, analizează şi avizează propunerile privind scoaterea din funcţiune a mijloacelor 

fixe şi clasarea sau declasarea celorlalte dotări materiale, conform propunerilor celor în drept; 

25. Asigură efectuarea vărsămintelor la bugetul Consiliului Judeţean Gorj a contribuţiilor lunare 

încasate; 

26. Organizează şi participă activ la efectuarea operaţiunilor de inventariere a valorilor materiale şi 

băneşti; 

27. Verifică lunar, soldurile din balanţa analitică, precum şi balanţa analitică; 

28. Asigură înregistrarea cronologică şi sistematică a tuturor operaţiunilor patrimoniale în conturile 

corespondente conform Legii contabilităţii nr. 82/ 1991, republicată, cu modificările și completările 

ulterioare, şi Ordinul 1917/ 2005 pentru aprobarea Normelor metodologice privind organizarea şi 

conducerea instituţiilor publice, Planul de conturi pentru instituţiile publice şi instrucţiunile de aplicare a 

acestuia, cu modificările și completările ulterioare, emis de Ministerul Finanțelor Publice; 

29. Ţine evidenţa analitică a mijloacelor fixe, obiecte de inventar, alimentelor, materialelor, 

medicamentelor şi materialelor sanitare intrate în instituţie pe fiecare sursă de provenienţă, urmărind 

înregistrarea cronologică şi sistematică a documentelor; 

30. Respectă prevederile Ordinului Ministerului Muncii și Justiției Sociale nr. 82/ 2019 privind 

aprobarea standardelor specifice minime de calitate obligatorii pentru serviciile sociale destinate persoanelor 

adulte cu dizabilităţi; 

31. Verifică soldurile din balanţa analitică cu cele din fişele de magazie; 

32. Completează fişa mijlocului fix cu conţinutul minimal obligatoriu; 

33. Asigură introducerea datelor în aplicaţia informatică, notele de intrare - recepţie ale bunurilor 

materiale achiziţionate şi bonurile de consum aferente, întocmeşte astfel balanţe analitice lunare pentru 

bunurile materiale intrate şi date în consum, precum şi alte situaţii şi rapoarte periodice; 

34. Asigură şi exercită controlul zilnic privind gestionarea valorilor materiale, mijloacelor băneşti şi 

titlurilor de valoare, a tuturor bunurilor de inventar, respectiv materiale consumabile, obiecte de inventar şi 

active (corporale şi necorporale), precum şi alte valori, a decontărilor cu debitorii şi creditorii, în 

conformitate cu prevederile legale în vigoare; 



36 

 

35. Efectuează controlul periodic al gestiunilor de bunuri, asigurând evidenţa analitică a acestora pe 

gestiuni, locuri de depozitare şi folosinţă, punctând şi verificând concordanţa dintre evidenţele operaţionale, 

contabile şi cantitativ-valorice, informând şeful de centru în toate cazurile în care se constată abateri de la 

disciplina financiară; 

36. Întocmeşte propuneri pentru proiectul de buget şi defalcarea cheltuielilor planificate pe trimestre şi 

subdiviziunile clasificaţiei bugetare. Asigură fundamentarea, oportunităţilor de realizare a veniturilor proprii 

din contribuţiile lunare şi a sumelor  surse, inclusiv fundamentarea necesarului de cheltuieli pentru 

elaborarea proiectelor anuale şi rectificative de buget, priorizate ca urmare a necesităţilor şi influenţelor ce 

apar pe parcursul execuţiei bugetare; 

37. Elaborează şi completează procedurile operaţionale la nivelul compartimentului administrativ–

contabilitate; 

38. Execută şi alte sarcini trasate de către conducerea Complexului de Îngrijire şi Asistenţă Dobriţa, în 

vederea bunului mers al activităţii în unitate; 

39. Respectă prevederile Regulamentului de organizare şi funcţionare, precum și ale Regulamentul de 

ordine interioară şi orice alte prevederi legale specifice angajaţilor; 

40. Îi este interzisă părăsirea unităţii în timpul programului de lucru, fără aprobarea conducerii 

Complexului de Îngrijire şi Asistenţă Dobriţa; 

41. Îi este interzisă deţinerea şi consumul de bauturi alcoolice, fumatul, precum şi comercializarea 

diferitelor produse în incinta unităţii; 

42. Îi este interzisă utilizarea aparatelor foto, de înregistrare audio-video şi de stocare a datelor în incinta 

Complexului de Îngrijire şi Asistenţă Dobriţa, în scopul unor foloase personale, cu excepţia situaţiilor în 

care este desemnat pentru astfel de activităţi; 

43. Distribuirea în mass-media a imaginilor şi înregistrărilor audio-video din cadrul Complexului de 

Îngrijire şi Asistenţă Dobriţa este interzisă; 

44. Respectă caracterul confidenţial al datelor despre beneficiari şi activităţile din Complexului de 

Îngrijire şi Asistenţă Dobriţa, păstrând secretul serviciului şi îi este interzisă pretinderea sau primirea de 

foloase necuvenite. Încălcarea acestor interdicţii va fi sancţionată conform legislaţiei ce reglementează 

activitatea personalului contractual; 

45. Are obligaţia de a-şi efectua analizele medicale conform legislaţiei în vigoare; 

46. Foloseşte un limbaj civilizat cu beneficiarii, colegii de serviciu şi cu personalul din conducerea 

Complexului de Îngrijire şi Asistenţă Dobriţa; 

47. Îndeplineşte şi alte atribuţii specifice prevăzute în standardul specific de calitate aplicabil, în 

legislaţia în vigoare, în regulamentul de organizare şi funcţionare, în metodologiile de organizare şi 

funcţionare, în procedurile de lucru, în alte regulamente aplicabile serviciului social, în dispoziţiile şi în 

notele interne emise de către conducerea Complexului de  îngrijire şi asistenţă Dobriţa şi acţionează, 

conform dispoziţiilor trasate în situaţii speciale, pentru acoperirea nevoilor identificate; 

48. Colaborează şi comunică cu toate serviciile din cadrul DGASPC Gorj; 

49. Face propuneri de îmbunătăţire a activităţii în vederea creşterii calităţii serviciului şi respectării 

legislaţiei; 

50. Respectă şi aplică normele de conduită aplicabile personalului contractual din autoritățile și 

instituțiile publice prevăzute în Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/ 2019 privind Codul administrativ; 

51. Are obligaţia să manifeste solicitudine şi afectivitate în relaţiile cu persoanele adulte ce intră sub 

incidenţa asistenţei sociale, precum şi în relaţiile cu alţi cetăţeni, relaţii legate de specificul şi obiectul 

activităţii instituţiei; 

52. Răspunde, după caz, disciplinar, contravenţional, patrimonial, civil, sau penal, pentru faptele 

săvârşite prin care se încalcă normele legale, săvârşite în exercitarea atribuţiilor ce le revin; 

53. Respectă normele PSI şi instrucţiunile de protecţie a muncii sub semnătură proprie şi participă la 

instruirea teoretică şi practică; 

54. Este desemnat  responsabil procedural  îndeplinind atribuţiile  prevăzute în Procedura de sistem 

privind realizarea procedurilor formalizate pe activităti pentru Compartimentul administrativ-contabilitate; 

55. Asigură arhivarea documentelor repartizate, produse și gestionate, conform actelor normative în 

vigoare; 

56. Păstrează confidenţialitatea datelor cu caracter personal folosite în activitatea desfăşurată; 

57. Îndeplineşte atribuţiile prevăzute în Procedura de sistem privind protecţia persoanelor fizice în ceea 

ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date la nivelul 

DGASPC Gorj. 
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(6) Atribuţiile spălătoresei sunt următoarele: 

1. Respectă obligaţiile asumate prin semnarea contractului individual de muncă; 

2. Respectă programul zilnic, stabilit de conducerea Complexului de Îngrijire şi Asistenţă Dobriţa; 

3. Spală şi dezinfectează lenjeria şi îmbrăcămintea conform normelor igienice stabilite de lege; 

4. Răspunde de exploatarea corectă a utilajelor, sesizând eventualele defecţiuni apărute şefului de centru 

prin referat, pentru a lua măsurile necesare de remediere; 

5. Preia şi răspunde de întrebuinţarea în totalitate şi în mod corespunzător a materialelor folosite în 

procesul tehnologic de igienizare şi spălare; 

6. Preia, pe bază de proces-verbal, cantitativ, de la infirmiere rufele murdare (lenjerie de pat, articole de 

îmbrăcăminte, perdele, covoare, huse, feţe de masă etc.); 

7. Predă rufele curate şi uscate lenjeriei; 

8. Întocmeşte referat de necesitate către şeful de centru cu privire la materialele necesare în procesul 

tehnologic de spălare şi dezinfecţie; 

9. Are obligaţia asigurării circuitului rufelor murdare şi a rufelor curate în interiorul sectorului spălătorie 

- uscătorie - lenjerie, împreună cu lenjereasa; 

10. Răspunde de gestiunea din cadrul sectorului spălătorie - uscătorie - lenjerie, împreună cu lenjereasa; 

11. Efectuează şi menţine curăţenia şi dezinfecţia în sectorul spălătorie - uscătorie – lenjerie, împreună 

cu lenjereasa; 

12. Nu permite punerea în funcţiune şi exploatarea mașinilor şi utilajelor din spălătorie de către alte 

persoane (beneficiari de servicii sau salariaţi ai complexului); 

13. Efectuează activităţile specifice, în exclusivitate, beneficiarilor Complexului de Îngrijire şi Asistenţă 

Dobriţa; 

14. Răspunde de aplicarea şi respectarea normelor de prevenire a incendiilor şi de protecţia muncii în 

spaţiile în care îşi desfăşoară activitatea; 

15. Respectă procedurile interne legate de utilizarea şi păstrarea în bună funcţionare a echipamentului 

din dotarea spălătoriei; 

16. Îşi desfăşoară activitatea în conformitate cu pregătirea, instruirea şi recomandările angajatorului, pe 

linie ierarhică, astfel încât să nu expună la pericol de accidentare sau îmbolnăvire atât propria persoană cât şi 

alte persoane (colegi sau beneficiari) care pot fi afectate de acţiunile sau omisiunile sale în timpul activităţii; 

17. În perioada în care în sectorul spălătorie este diminuată activitatea, personalul va efectua alte 

activităţi, la solicitarea conducerii; 

18. Respectă prevederile Regulamentului de organizare şi funcţionare, precum și ale Regulamentul de 

ordine interioară şi orice alte prevederi legale specifice angajaţilor; 

19. Întreprinde măsurile necesare şi răspunde de respectarea tuturor normelor stabilite prin autorizaţia de 

funcţionare a Complexului de Îngrijire şi Asistenţă Dobriţa; 

20. Îi este interzisă părăsirea unităţii în timpul programului de lucru, fără aprobarea conducerii 

Complexului de Îngrijire şi Asistenţă Dobriţa; 

21. Îi este interzisă deţinerea şi consumul de băuturi alcoolice, fumatul, precum şi comercializarea 

diferitelor produse în incinta unităţii; 

22. Îi este interzisă utilizarea aparatelor foto, de înregistrare audio - video şi de stocare a datelor în 

incinta Complexului de Îngrijire şi Asistenţă Dobriţa, în scopul unor foloase personale, cu excepţia 

situaţiilor în care este desemnat pentru astfel de activităţi; 

23. Distribuirea în mass - media a imaginilor şi înregistrărilor audio - video din cadrul Complexului de 

Îngrijire şi Asistenţă Dobriţa este interzisă; 

24. Respectă caracterul confidenţial al datelor despre beneficiari şi activităţile din cadrul Complexului de 

Îngrijire şi Asistenţă Dobriţa, păstrând secretul serviciului şi îi este interzisă pretinderea sau primirea de 

foloase necuvenite. Încălcarea acestor interdicţii va fi sancţionată conform legislaţiei ce reglementează 

activitatea personalului contractual; 

25. Are obligaţia de a - şi efectua analizele medicale, conform legislaţiei în vigoare; 

26. Foloseşte un limbaj civilizat cu beneficiarii, colegii de serviciu şi cu personalul din conducerea 

Complexului de Îngrijire şi Asistenţă Dobriţa; 

27. Îndeplineşte şi alte atribuţii specifice prevăzute în standardul specific de calitate aplicabil, în 

legislaţia în vigoare, în regulamentul de organizare şi funcţionare, în metodologiile de organizare şi 

funcţionare, în procedurile de lucru, în alte regulamente aplicabile serviciului social, în dispoziţiile şi în 

notele interne emise de către conducerea instituţiei şi acţionează,conform dispoziţiilor trasate în situaţii 

speciale pentru acoperirea nevoilor identificate; 

28. Colaborează şi comunică cu toate serviciile din cadrul DGASPC Gorj; 
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29. Face propuneri de îmbunătăţire a activităţii în vederea creşterii calităţii serviciului şi respectării 

legislaţiei; 

30. Respectă şi aplică normele de conduită aplicabile personalului contractual din autoritățile și 

instituțiile publice prevăzute în Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/ 2019 privind Codul administrativ; 

31. Are obligaţia să manifeste solicitudine şi afectivitate în relaţiile cu persoanele adulte şi copiii ce intră 

sub incidenţa asistenţei sociale, precum şi în relaţiile cu alţi cetăţeni, relaţii legate de specificul şi obiectul 

activităţii instituţiei; 

32. Răspunde, după caz, disciplinar, contravenţional, patrimonial, civil, sau penal, pentru faptele 

săvârşite prin care se încalcă normele legale, săvârşite în exercitarea atribuţiilor ce îi revin; 

33. Respectă normele PSI şi instrucţiunile de protecţie a muncii sub semnătură proprie şi participă la 

instruirea teoretică şi practică; 

34. Asigură arhivarea documentelor repartizate, produse și gestionate, conform actelor normative în 

vigoare; 

35. Păstrează confidenţialitatea datelor cu caracter personal folosite în activitatea desfăşurată; 

36. Îndeplineşte atribuţiile prevăzute în Procedura de sistem privind protecţia persoanelor fizice în ceea 

ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date la nivelul 

DGASPC Gorj. 

 

(7) Atribuţiile îngrijitoarei sunt următoarele: 

1. Respectă obligaţiile asumate prin semnarea contractului individual de muncă 

2. Efectuează curăţenia şi dezinfecţia pavilioanelor, pereţilor, tavanelor, ferestrelor, uşilor mobilierului şi 

obiectelor sanitare în pavilionul Centrului de îngrijire şi asistenţă pentru persoane adulte cu dizabilități 

Dobrița, în următoarele spaţii: 

- spaţiu de socializare; 

- coridoare; 

- holuri şi debarale; 

- scări interioare şi exterioare; 

- grupuri sanitare; 

- izolator; 

- sală mese; 

- cabinet medical; 

- cabinet recuperare; 

- lift; 

3. Efectuează curăţenia şi dezinfecţia pavimentelor, pereţilor, tavanelor, ferestrelor, uşilor, mobilierului 

şi obiectelor sanitare în pavilionul Centrului de abilitare şi reabilitare pentru persoane adulte cu dizabilități 

Dobrița, în următoarele spaţii: 

- grup sanitar; 

- hol; 

4. Efectuează curăţenia şi dezinfecţia pavimentelor, pereţilor, tavanelor, ferestrelor, uşilor, mobilierului 

şi obiectelor sanitare în toate spaţiile interioare ale pavilionului administrativ; 

5. Transportă, pe circuitul stabilit, gunoiul din pavilioanele de cazare, blocul alimentar şi pavilionul 

administrativ la tomberoanele de pe platforma de colectare a gunoiului, răspunde de depunerea gunoiului; 

6. Efectuează curăţenia şi dezinfecţia coşurilor de colectare a gunoiului; 

7. Răspunde de păstrarea, în bune condiţii, a materialelor de curăţenie pe care le are în primire sau a 

celor care se folosesc în comun; 

8. Îndeplineşte toate indicaţiile medicului sau asistentului medical privind întreţinerea curăţeniei şi 

dezinfecţiei; 

9. Îi este interzisă părăsirea unităţii in timpul programului de lucru, fără aprobarea conducerii 

Complexului de Îngrijire şi Asistenţă Dobriţa; 

10. Îi este interzisă deţinerea şi consumul de băuturi alcoolice, fumatul, precum şi comercializarea 

diferitelor produse în incinta unităţii; 

11. Îi este interzisă utilizarea aparatelor foto, de înregistrare audio-video şi de stocare a datelor în incinta 

Complexului de Îngrijire şi Asistenţă Dobriţa, în scopul unor foloase personale, cu excepţia situaţiilor în 

care este desemnat pentru astfel de activităţi; 

12. Distribuirea în mass-media a imaginilor şi înregistrărilor audio-video din cadrul Complexului de 

Îngrijire şi Asistenţă Dobriţa  este interzisă; 
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13. Respectă caracterul confidenţial al datelor despre beneficiari şi activităţile din cadrul Complexului de 

Îngrijire şi Asistenţă Dobriţa, păstrând secretul serviciului şi îi este interzisă pretinderea sau primirea de 

foloase necuvenite. Încălcarea acestor interdicţii va fi sancţionată conform legislaţiei ce reglementează 

activitatea personalului contractual; 

14. Are obligaţia de a-şi efectua analizele medicale, conform legislaţiei în vigoare; 

15. Foloseşte un limbaj civilizat cu beneficiarii, colegii de serviciu şi cu personalul din conducerea 

Complexului de Îngrijire şi asistenţă Dobriţa; 

16. Îndeplineşte şi alte atribuţii specifice prevăzute în standardul specific de calitate aplicabil, în 

legislaţia în vigoare, în regulamentul de organizare şi funcţionare, în metodologiile de organizare şi 

funcţionare, în procedurile de lucru, în alte regulamente aplicabile serviciului social, în dispoziţiile şi în 

notele interne emise de către conducerea instituţiei şi acţionează,conform dispoziţiilor trasate în situaţii 

speciale pentru acoperirea nevoilor identificate; 

17. Colaborează şi comunică cu toate serviciile din cadrul DGASPC Gorj; 

18. Face propuneri de îmbunătăţire a activităţii, în vederea creşterii calităţii serviciului şi respectării 

legislaţiei; 

19. Respectă şi aplică normele de conduită aplicabile personalului contractual din autoritățile și 

instituțiile publice prevăzute în Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/ 2019 privind Codul administrativ; 

20. Are obligaţia să manifeste solicitudine şi afectivitate în relaţiile cu persoanele adulte şi copiii ce intră 

sub incidenţa asistenţei sociale, precum şi în relaţiile cu alţi cetăţeni, relaţii legate de specificul şi obiectul 

activităţii instituţiei; 

21. Răspunde, după caz, disciplinar, contravenţional, patrimonial, civil, sau penal, pentru faptele 

săvârşite prin care se încalcă normele legale, săvârşite în exercitarea atribuţiilor ce îi revin; 

22. Respectă normele PSI şi instrucţiunile de protecţie a muncii sub semnătură proprie şi participă la 

instruirea teoretică şi practică; 

23. Păstrează confidenţialitatea datelor cu caracter personal folosite în activitatea desfăşurată; 

24. Îndeplineşte atribuţiile prevăzute în Procedura de sistem privind protecţia persoanelor fizice în ceea 

ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date la nivelul 

DGASPC Gorj. 

 

(8) Atribuţiile inspectorului de specialitate - secretariat - resurse umane sunt următoarele: 

1. Respectă obligaţiile asumate prin semnarea contractului individual de muncă; 

2. Organizează, asigură şi răspunde de întocmirea documentelor financiar-contabile privind achitarea 

drepturilor de personal, reprezentând salariile personalului din cadrul complexului şi alte drepturi de 

personal reglementate de lege; 

3. Răspunde de întocmirea corectă şi la timp a dărilor de seamă statistice; 

4. Răspunde de distribuirea fişelor fiscale pentru salariaţii unităţii; 

5. Întocmeşte programarea concediilor de odihnă pentru toţi salariaţii complexului, în luna decembrie 

pentru anul următor şi ţine evidenţa efectuării acestora; 

6. Primeşte corespondenţa, răspunde de confidenţialitatea acesteia, o înregistrează în registrul de 

corespondenţă şi o prezintă şefului de centru în cel mai scurt timp; 

7. Asigură repartizarea corespondenţei aşa cum este stabilită de către şeful de centru; 

8. Asigură legăturile telefonice cu exteriorul şi compartimentele dotate cu telefon din incinta unităţii; 

9. Completează adeverinţele de salariat şi le depune la DGASPC Gorj; 

10. Ridică de la serviciul resurse-umane al DGASPC Gorj sub semnătură, adeverinţele de salariat, 

dispoziţiile emise de DGASPC Gorj şi le comunică pe bază de semnătură salariaţilor vizaţi de documentele 

respective; 

11. Întocmeşte notele de serviciu emise de către şeful de centru şi redactează corespondenţa unităţii; 

12. Efectuează şi răspunde de arhivarea documentelor unităţii conform actelor normative în  vigoare; 

13. Asigură cunoşterea legislaţiei referitoare la toate activităţile unităţii; 

14. Urmăreşte utilizarea dotărilor şi a serviciilor de care dispune complexul numai în interesul acestei 

instituţii; 

15. Urmăreşte pe întregul circuit referatele de necesitate către DGASPC Gorj cu privire la 

aprovizionarea cu produse/ piese/ materiale/ consumabile/ orice alte bunuri materiale sau valori, servicii şi 

lucrări necesare bunei funcţionări şi desfășurări a activităţii în cadrul complexului, până la realizarea 

achiziţiei şi informează şeful de centru; 

16. Întocmeşte situaţii lunare cu privire la posturile vacante 

17. Asigură întreţinerea şi actualizarea bazelor de date privind personalul angajat al unităţii 
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18. Întocmeşte planul anual privind formarea profesională a angajaţilor unităţii 

19. Realizează, la solicitarea şefului de centru, studii şi statistici din domeniul resurselor umane 

20. Analizează şi întocmeşte propuneri pentru acordarea de trepte/ grade profesionale pentru angajaţii 

unităţii 

21. Întocmeşte pontajul pentru personalul unităţii, pe baza condicii de prezenţă, ţine evidenţa, 

concediilor medicale, a concediilor de odihnă, a concediilor fără plată aprobate şi a absenţelor nemotivate 

22. Întocmeşte şi păstrează dosarele complete cu actele necesare pentru încadrarea, promovarea, 

încetarea raporturilor de muncă, transfer, pensionare, deces pentru personalul unităţii 

23. Întocmeşte şi ţine evidenţa dosarelor pentru deducerile personale suplimentare 

24. Întocmeşte, împreună cu şeful centrului şi coordonatorul personalului de specialitate, documentaţia 

necesară organizării examenelor de promovare în funcţie, grad sau treaptă profesională pentru salariaţii din 

cadrul Complexului de Îngrijire şi Asistenţă Dobriţa 

25. Întocmeşte, împreună cu şeful centrului şi coordonatorul personalului de specialitate, propunerile 

privind organizarea şi desfăşurarea concursurilor, conform prevederilor legale în vigoare 

26. Este persoana responsabilă cu condica de prezenţă a salariaţiilor Complexului de Îngrijire şi 

Asistenţă Dobriţa 

27. Respectă normele de prevenire a incendiilor, de protecţie a muncii şi a celor privind protecţia 

mediului, în conformitate cu prevederile Legii nr. 319/ 2006 a securității și sănătății în muncă, Legii nr. 307/ 

2006 privind apărarea împotriva incendiilor şi Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 195/ 2005 privind 

protecția mediului, cu  modificările şi completările ulterioare; 

28. Execută şi alte sarcini trasate de către conducerea Complexului de Îngrijire şi Asistenţă Dobriţa, în 

vederea bunului mers al activităţii în unitate 

29. Respectă prevederile Regulamentului de organizare şi funcţionare, precum și ale Regulamentul de 

ordine interioară şi orice alte prevederi legale specifice angajaţilor 

30. Îi este interzisă părăsirea unităţii  in timpul  programului de lucru, fără aprobarea conducerii 

Complexului de Îngrijire şi Asistenţă Dobriţa 

31. Îi este interzisă deţinerea şi consumul de bauturi alcoolice, fumatul, precum şi comercializarea 

diferitelor produse în incinta unităţii 

32. Îi este interzisă utilizarea aparatelor foto, de înregistrare audio-video şi de stocare a datelor în incinta 

Complexului de Îngrijire şi Asistenţă Dobriţa, în scopul unor foloase personale, cu excepţia situaţiilor în 

care este desemnat pentru astfel de activităţi, 

33. Distribuirea în mass-media a imaginilor şi înregistrărilor audio-video din cadrul complexului este 

interzisă 

34. Respectă caracterul confidenţial al datelor despre beneficiari şi activităţile din Complexului de 

Îngrijire şi Asistenţă Dobriţa, păstrând secretul serviciului şi îi este interzisă pretinderea sau primirea de 

foloase necuvenite. Încălcarea acestor interdicţii va fi sancţionată conform legislaţiei ce reglementează 

activitatea personalului contractual 

35. Are obligaţia de a-şi efectua analizele medicale conform legislaţiei în vigoare 

36. Foloseşte un limbaj civilizat cu beneficiarii, colegii de serviciu şi cu personalul din conducerea 

Complexului de Îngrijire şi Asistenţă Dobriţa 

37. Îndeplineşte şi alte atribuţii specifice prevăzute în standardul specific de calitate aplicabil, în 

legislaţia în vigoare, în regulamentul de organizare şi funcţionare, în metodologiile de organizare şi 

funcţionare, în procedurile de lucru, în alte regulamente aplicabile serviciului social, în dispoziţiile şi în 

notele interne emise de către conducerea Complexului de Îngrijire şi Asistenţă Dobriţa şi acţionează, 

conform dispoziţiilor trasate în situaţii speciale pentru acoperirea nevoilor identificate 

38. Colaborează şi comunică cu toate serviciile din cadrul DGASPC Gorj 

39. Face propuneri de îmbunătăţire a activităţii în vederea creşterii calităţii serviciului şi respectării 

legislaţiei 

40. Respectă şi aplică normele de conduită aplicabile personalului contractual din autoritățile și 

instituțiile publice prevăzute în Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/ 2019 privind Codul administrativ; 

41. Are obligaţia să manifeste solicitudine şi afectivitate în relaţiile cu persoanele adulte şi copiii ce intră 

sub incidenţa asistenţei sociale, precum şi în relaţiile cu alţi cetăţeni, relaţii legate de specificul şi obiectul 

activităţii instituţiei 

42. Răspunde, după caz, disciplinar, contravenţional, patrimonial, civil, sau penal, pentru faptele 

săvârşite prin care se încalcă normele legale, săvârşite în exercitarea atribuţiilor ce le revin 

43. Este desemnat responsabil cu riscurile, îndeplinind atribuțiile prevăzute in Procedura de sistem 

privind managementul riscurilor pentru Compartimentul administrativ-contabilitate 
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44. Păstrează confidenţialitatea datelor cu caracter personal  folosite în activitatea desfăşurată 

45. Îndeplineşte atribuţiile  prevăzute în Procedura de sistem privind protecţia persoanelor fizice în ceea 

ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date la nivelul 

DGASPC Gorj 

 

(9) Atribuţiile muncitorului necalificat sunt următoarele: 

1. Respectă obligaţiile asumate prin semnarea contractului individual de muncă; 

2. Efectuează şi întreţine, permanent, curăţenia în curtea unităţii; 

3. Execută lucrările de întreţinere a spaţiilor cu flori din curtea unităţii; 

4. Execută şi întreţine permanent curăţenia la platforma de depozitare a gunoiului menajer din  unitate; 

5. Execută, împreună cu muncitorii calificaţi, lucrări de întreţinere şi reparaţii în unitate; 

6. Execută curăţenia la sectorul zootehnic; 

7. Preia resturile alimentare, de la blocul alimentar şi hrăneşte porcii din sectorul zootehnic; 

8. În timpul sezonului cald curăţă masa verde rezultată prin cosire din toată curtea unităţii şi curăţă 

gardurile unităţii de ierburi şi plante agăţătoare; 

9. Execută lucrările de curăţenie şi întreţinere a cimitirului unde sunt înmormântaţi beneficiarii care au 

decedat; 

10. Respectă programul de lucru stabilit de către conducerea unităţii; 

11. Execută lucrările necesare cu privire la înhumarea beneficiarilor de servicii decedaţi; 

12. Execută şi alte activităţi din cadrul compartimentului administrativ-contabilitate pentru buna 

deşfăsurare a activităţii în unitate, dispuse de către şeful de centru; 

46. Îi este interzisă părăsirea unităţii în timpul programului de lucru fără aprobarea conducerii 

Complexului de Îngrijire şi Asistenţă Dobriţa; 

13. Îi este interzisă deţinerea şi consumul de băuturi alcoolice, fumatul, precum şi comercializarea 

diferitelor produse în incinta unităţii; 

14. Îi este interzisă utilizarea aparatelor foto, de înregistrare audio-video şi de stocare a datelor în incinta 

Complexului de Îngrijire şi Asistenţă Dobriţa, în scopul unor foloase personale, cu excepţia situaţiilor în 

care este desemnat pentru astfel de activităţi; 

15. Distribuirea în mass-media a imaginilor şi înregistrărilor audio-video din cadrul Complexului de 

Îngrijire şi Asistenţă Dobriţa este interzisă; 

16. Respectă caracterul confidenţial al datelor despre beneficiari şi activităţile din cadrul Complexului de 

Îngrijire şi Asistenţă Dobriţa, păstrând secretul serviciului şi îi este interzisă pretinderea sau primirea de 

foloase necuvenite. Încălcarea acestor interdicţii va fi sancţionată conform legislaţiei ce reglementează 

activitatea personalului contractual; 

17. Are obligaţia de a-şi efectua analizele medicale conform legislaţiei în vigoare; 

18. Foloseşte un limbaj civilizat cu beneficiarii, colegii de serviciu şi cu personalul din conducerea 

Complexului de Îngrijire şi Asistenţă Dobriţa; 

19. Îndeplineşte şi alte atribuţii specifice prevăzute în standardul specific de calitate aplicabil, în 

legislaţia în vigoare, în regulamentul de organizare şi funcţionare, în metodologiile de organizare şi 

funcţionare, în procedurile de lucru, în alte regulamente aplicabile serviciului social, în dispoziţiile şi în 

notele interne emise de către conducerea instituţiei şi acţionează,conform dispoziţiilor trasate în situaţii 

speciale pentru acoperirea nevoilor identificate; 

20. Colaborează şi comunică cu toate serviciile din cadrul DGASPC Gorj; 

21. Face propuneri de îmbunătăţire a activităţii, în vederea creşterii calităţii serviciului şi respectării 

legislaţiei; 

22. Respectă şi aplică normele de conduită aplicabile personalului contractual din autoritățile și 

instituțiile publice prevăzute în Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/ 2019 privind Codul administrativ; 

23. Are obligaţia să manifeste solicitudine şi afectivitate în relaţiile cu persoanele adulte ce intră sub 

incidenţa asistenţei sociale, precum şi în relaţiile cu alţi cetăţeni, relaţii legate de specificul şi obiectul 

activităţii instituţiei; 

24. Răspunde, după caz, disciplinar, contravenţional, patrimonial, civil, sau penal, pentru faptele 

săvârşite prin care se încalcă normele legale, săvârşite în exercitarea atribuţiilor ce îi revin; 

25. Respectă normele PSI şi instrucţiunile de protecţie a muncii sub semnătură proprie şi participă la 

instruirea teoretică şi practică; 

26. Păstrează confidenţialitatea datelor cu caracter personal folosite în activitatea desfăşurată; 



42 

 

27. Îndeplineşte atribuţiile prevăzute în Procedura de sistem privind protecţia persoanelor fizice în ceea 

ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date la nivelul 

DGASPC Gorj. 

 

(10) Atribuţiile muncitor calificat – fochist sunt următoarele: 

1. Respectă obligaţiile asumate prin semnarea contractului individual de muncă; 

2. Se prezintă la serviciu în stare aptă de muncă în conformitate cu graficul de lucru în ture; 

3. Preia şi predă tura, în conformitate cu instrucţiunile de preluare - predare a turei; 

4. Respectă instrucţiunile interne de exploatare, prescripţiile tehnice de exploatare, regulamentul de 

manevrare al instalaţiilor, normele de protecţie a muncii şi instrucţiunile de prevenire şi stingere a 

incendiilor; 

5.Cunoaşte şi asigură funcţionarea întregii centrale termice şi a instalaţiilor termice din cadrul 

Complexului de Îngrijire şi Asistenţă Dobriţa; 

6. Controlează, sesizează şi informează operativ orice abatere de la regimurile normale de funcţionare 

ale echipamentelor şi instalaţiilor; 

7. Execută şi menţine curăţenia la locul de muncă şi în instalaţiile din componenţa operativă ce le revine, 

pe durata programului; 

8. Respectă instrucţiunile de lichidare a incendiilor, avariilor, conform dispoziţiilor operative primite; 

9. Verifică, în permanenţă, starea de funcţionare a centralei şi a elementelor componente la parametrii 

corespunzători; 

10. Cere aprobarea pentru executarea de manevre, lucrări sau pentru modificări de regimuri de 

exploatare care depăşesc competentele operative ale funcţiei ce o deţine; 

11. Respectă şi duce la îndeplinire dispoziţiile personalului tehnic superior, înscrise în registrul de 

dispoziţii tehnico – operative; 

12. Anunţă conducerea Complexului de Îngrijire şi Asistenţă Dobriţa dacă nu sunt asigurate condiţiile de 

exploatare care să preîntâmpine avariile, incidentele şi accidentele de muncă; 

13. Răspunde şi întreţine în perfectă stare de funcţionare materialele, sculele, utilajele şi echipamentele 

din dotare; 

14. Anunţă conducerea Complexului de Îngrijire şi Asistenţă Dobriţa atunci când constată o defecţiune la 

un utilaj sau o instalaţie pentru a se interveni privind repararea sau înlocuirea acestora; 

15. Răspunde de exploatarea eficientă a sistemului de panouri solare; 

16. Participă, activ, ori de câte ori este nevoie, la reparaţiile din centrala termică şi a instalaţiilor aferente 

din cadrul Complexului de Îngrijire şi Asistenţă Dobriţa; 

17. Execută debitarea lemnului de foc achiziţionat şi depozitarea lui în locaţia special amenajată; 

18. Nu permite intrarea în centrala termică a persoanelor străine, a beneficiarilor sau a altor salariaţi care 

nu au atribuţiuni de serviciu în acest punct de lucru; 

19. Atunci când cazanele termice nu funcţionează, participă, împreună cu ceilalţi muncitori, la realizarea 

lucrărilor administrativ - gospodăreşti şi de reparaţii, în limita abilităţilor sale profesionale; 

20. Preia şi execută, în limitele sale de competenţă, atribuţiile de serviciu ale portarului sau muncitorului 

necalificat, după caz, atunci când aceştia nu sunt în activitate; 

21. Execută lucrările necesare cu privire la înhumarea beneficiarilor decedaţi; 

22. Întocmeşte referat către şeful de centru în care solicită toate piesele şi materialele care îi sunt 

necesare pentru îndeplinirea sarcinilor de serviciu; 

23. Urmăreşte, permanent şi răspunde de buna funcţionare a centralei solare, a panourilor solare şi a 

tuturor componentelor, execută lucrările de întreţinere şi reparaţii şi execută toate manevrele necesare pentru 

buna funcţionare şi protecţia acestora; 

24. Verifică, zilnic, starea de funcţionare a grupurilor sociale din toate clădirile unităţii şi repară 

defecţiunile constatate; 

25. Verifică, zilnic, starea de funcţionare a sistemului de înmagazinare şi pompare apă şi hidranţii 

interiori şi repară defecţiunile constatate, în scopul asigurării funcţionării normale permanente a acestui 

sistem; 

26. Verifică, zilnic, starea de funcţionare a aragazului, a frigiderelor şi a chiuvetelor din blocul alimentar 

şi repară defecţiunile constatate; 

27. Verifică zilnic starea de funcţionare a grupului electrogen şi remediază defecţiunile constatate; 

28. Verifică, zilnic, starea de funcţionare a frigiderelor din dotarea Complexului de Îngrijire şi Asistenţă 

Dobriţa și pavilionul administrativ-contabilitate şi remediază defecţiunile constatate, în limita competenţei; 
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29. Execută lucrările de întreţinere a mașinilor de spălat, a uscătorului, a hidroforului, a mașinii de cusut 

şi a staţiei de călcat din sectorul – spălătorie – uscătorie - lenjerie, verifică zilnic starea lor de funcţionare şi 

repară defecţiunile constatate; 

30. Asigură  funcţionarea corespunzătoare a serviciilor telefonice în cadrul Complexului de Îngrijire şi 

Asistenţă Dobriţa; 

31. Asigură buna funcţionare a mijloacelor tehnice din dotarea unităţii şi răspunde de buna executare a 

lucrărilor de întreţinere; 

32. Verifică, zilnic, buna funcţionare a canalizării din unitate  şi repară defecţiunile constatate; 

33. Verifică, zilnic, buna funcţionare a circuitului intern de alimentare cu apă, repară defecţiunile 

constatate în scopul asigurării apei la toate punctele de lucru din unitate pentru buna desfăşurare a 

activităţilor; 

34. Participă la cursurile necesare pentru obţinerea vizei anuale a autorizaţiei de fochist; 

35. Nu va părăsi postul în cazul în care nu vine schimbul de tură; 

36. Execută şi atribuţiile portarului în perioada când nu este acesta prezent; 

37. Asigură şi răspunde de integritatea patrimoniului Complexului de Îngrijire şi Asistenţă Dobriţa, pe 

perioada serviciului; 

38. La poarta de acces în instituţie, efectuează controlul bagajului personalului la ieşirea acestuia din 

tură; 

39. În caz de incendiu, anunţă de urgenţă pompierii şi conducerea Complexului de Îngrijire şi Asistenţă 

Dobriţa şi acţionează pentru evacuarea persoanelor şi salvarea bunurilor; 

40. Nu permite accesul persoanelor străine în incinta Complexului de Îngrijire şi Asistenţă Dobriţa, decât 

după ce acestea vor fi legitimate, însoţite, precum şi înregistrate datele personale în registrul de vizite; 

41. Nu permite fotografierea sau filmarea în incinta Complexului de Îngrijire şi Asistenţă Dobriţa, decât 

cu acordul conducerii; 

42. Înregistrează maşinile care intră şi ies din incinta Complexului de Îngrijire şi Asistenţă Dobriţa, în 

registrul de intrare şi ieşire pentru maşini; 

43. După ora 20:00 nu va permite niciunei persoane străine accesul în incinta Complexului de Îngrijire şi 

Asistenţă Dobriţa (curte, clădiri), cu excepţia celor pentru intervenţia în situaţii de urgenţă; 

44. Nu permite intrarea personalului instituţiei pe timp de noapte, când acesta nu are program de lucru şi 

nici aprobarea conducerii Complexului de Îngrijire şi Asistenţă Dobriţa; 

45. Curaţă, întreţine şi îngrijeşte spaţiul verde din incinta Complexului de Îngrijire şi Asistenţă Dobriţa; 

46. Răspunde de păstrarea curăţeniei în curtea Complexului de Îngrijire şi Asistenţă Dobriţa, în jurul 

cladirilor şi în faţa instituţiei; 

47. Menţine curăţenia în spaţiul destinat colectării resturilor menajere; 

48. În timpul programului de noapte efectuează paza Complexului de Îngrijire şi Asistenţă Dobriţa, 

magaziilor existente în curtea unităţii, a centralei termice, a tuturor bunurilor existente în patimoniul 

Complexului; 

49. La ieşirea din schimb întocmeşte un proces verbal în care menţionează activitatea şi eventualele 

evenimente din timpul programului; 

50. Efectuează lucrări de reparaţii şi întreţinere în incinta unităţii, în limita abilităţilor sale profesionale; 

51. Poartă echipamentul de protecţie prevăzut de normele în vigoare pentru păstrarea igienei şi a 

aspectului estetic personal; 

52. Îi este interzisă părăsirea unităţii in timpul programului de lucru fara aprobarea șefului Complexului 

de îngrijire şi asistenţă Dobriţa; 

53. Îi este interzisă deţinerea şi consumul de băuturi alcoolice, fumatul, precum şi comercializarea 

diferitelor produse în incinta unităţii; 

54. Îi este interzisă utilizarea aparatelor foto, de înregistrare audio-video şi de stocare a datelor în incinta 

Complexului de  Îngrijire şi Asistenţă Dobriţa”, în scopul unor foloase personale; 

55. Distribuirea în mass-media a imaginilor şi înregistrărilor audio-video din cadrul Complexului de 

îngrijire şi asistenţă Dobriţa este interzisă; 

56. Respectă caracterul confidenţial al datelor despre beneficiari şi activităţile din centru, păstrând 

secretul serviciului şi îi este interzisă pretinderea sau primirea de foloase necuvenite. Încălcarea acestor 

interdicţii va fi sancţionată conform legislaţiei ce reglementează activitatea personalului contractual; 

57. Are obligaţia de a-şi efectua analizele medicale, conform legislaţiei în vigoare; 

58. Foloseşte un limbaj civilizat cu beneficiarii, colegii de serviciu şi cu personalul din conducerea 

Complexului de îngrijire şi asistenţă Dobriţa; 
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59. Îndeplineşte şi alte atribuţii specifice prevăzute în standardul specific de calitate aplicabil, în 

legislaţia în vigoare, în regulamentul de organizare şi funcţionare, în metodologiile de organizare şi 

funcţionare, în procedurile de lucru, în alte regulamente aplicabile serviciului social, în dispoziţiile şi în 

notele interne emise de către conducerea instituţiei şi acţionează,conform dispoziţiilor trasate în situaţii 

speciale pentru acoperirea nevoilor identificate; 

60. Colaborează şi comunică cu toate serviciile din cadrul DGASPC Gorj; 

61. Face propuneri de îmbunătăţire a activităţii în vederea creşterii calităţii serviciului şi respectării 

legislaţiei; 

62. Respectă şi aplică normele de conduită aplicabile personalului contractual din autoritățile și 

instituțiile publice prevăzute în Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/ 2019 privind Codul administrativ; 

63. Are obligaţia să manifeste solicitudine şi afectivitate în relaţiile cu persoanele adulte şi copiii ce intră 

sub incidenţa asistenţei sociale, precum şi în relaţiile cu alţi cetăţeni, relaţii legate de specificul şi obiectul 

activităţii instituţiei; 

64. Respectă normele PSI şi instrucţiunile de protecţie a muncii sub semnătură proprie şi participă la 

instruirea teoretică şi practică; 

65. Răspunde, după caz, disciplinar, contravenţional, patrimonial, civil, sau penal, pentru faptele 

săvârşite prin care se încalcă normele legale, săvârşite în exercitarea atribuţiilor ce le revin; 

66. Asigură arhivarea documentelor repartizate, produse și gestionate conform actelor normative în 

vigoare; 

67. Păstrează confidenţialitatea datelor cu caracter personal folosite în activitatea desfăşurată; 

68. Îndeplineşte atribuţiile prevăzute în Procedura de sistem privind protecţia persoanelor fizice în ceea 

ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date la nivelul 

DGASPC Gorj. 

                

(11) Atribuţiile muncitorului calificat – lenjer sunt următoarele: 

1. Respectă obligaţiile asumate prin semnarea contractului individual de muncă; 

2. Respectă programul zilnic, stabilit de conducerea Complexului de îngrijire şi asistenţă Dobriţa; 

3. Repară şi retuşează lenjeria de pat, de corp, articole de îmbrăcăminte, perdele, covoare, feţe de masă 

etc. din cadrul Complexului de îngrijire şi asistenţă Dobriţa; 

4. Răspunde de folosirea eficientă a materialului primit pentru reparaţii si pentru confecţii; 

5. Confecţionează diferite articole de îmbrăcăminte; 

6. Răspunde de calitatea lucrărilor efectuate la locul de muncă şi se preocupă permanent de 

îmbunătăţirea lor; 

7. Execută corect şi în termenele stabilite, confecţionarea produsului; 

8. Păstrează în bună stare materialele de lucru şi răspunde de exploatarea corectă a utilajelor, sesizând 

eventualele defecţiuni apărute şefului de centru, pentru a lua măsurile necesare de remediere; 

9. Interzice punerea în funcţiune şi exploatarea maşinilor şi utilajelor din atelierul lenjerie de către alte 

persoane (salariaţi ai complexului, beneficiari etc.); 

10. Nu permite introducerea în atelierul lenjerie a materialelor sau articolelor din afara unităţii, în scopul 

confecţionării sau reparării, fără aprobarea conducerii; 

11. Execută  călcarea articolelor de îmbrăcăminte şi a lenjeriei de pat; 

12. Confecţionează lenjerie pentru dotarea unităţii; 

13. Răspunde de gestiunea din cadrul sectorului spălătorie – uscătorie – lenjerie, împreună cu 

spălătoresele; 

14. Are obligaţia asigurării circuitului rufelor murdare şi al rufelor curate în interiorul sectorului 

spălătorie – uscătorie - lenjerie, împreună cu spălătoresele; 

15. Efectuează şi menţine curăţenia şi dezinfecţia în sectorul spălătorie – uscătorie - lenjerie, împreună 

cu spălătoresele; 

16. Asigură, zilnic, cantitatea de îmbrăcăminte şi lenjerie de pat (în stare bună, curată şi călcată) 

solicitată de către infirmiere şi o predă către infirmiere pe bază de proces-verbal; 

17. Întocmeşte referat de necesitate şi primeşte de la magazia unităţii, pe bază de bon de consum/ 

transfer, produsele care îi sunt necesare pentru asigurarea schimburilor solicitate de infirmiere; 

18. Execută trierea articolelor de îmbrăcăminte şi lenjerie de pat necorespunzătoare şi va întocmi şi 

înainta către contabilitate nota cu aceste articole pentru a putea fi înlocuite; 

19. Întocmeşte propuneri scrise către şeful de centru cu privire la articolele de îmbrăcăminte, 

încălţăminte şi lenjerie de pat pe care le consideră necesare pentru a putea asigura permanent beneficiarilor 

ţinuta corespunzătore şi condiţii optime de cazare; 
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20. Răspunde de aplicarea şi respectarea normelor de prevenire a incendiilor şi de protecţia muncii în 

spaţiile în care îşi desfăşoară activitatea; 

21. Respectă instrucţiunile legate de utilizarea şi păstrarea în bună funcţionare a echipamentului din 

dotare date de producătorul acestuia; 

22. Îşi desfăşoară activitatea în conformitate cu pregătirea, instruirea şi recomandările angajatorului, pe 

linie ierarhică, astfel încât să nu expună la pericol de accidentare sau îmbolnăvire atât propria persoană cât şi 

alte persoane (colegi sau beneficiari) care pot fi afectate de acţiunile sau omisiunile sale în timpul activităţii; 

23. În perioada în care în sectorul lenjerie este diminuată activitatea, personalul va efectua alte activităţi 

la solicitarea Complexului de Îngrijire şi Asistenţă Dobriţa; 

24. Respectă prevederile Regulamentului de organizare şi funcţionare, precum şi ale Regulamentului de 

ordine interioară şi orice alte prevederi legale specifice angajaţilor; 

25. Întreprinde măsurile necesare şi răspunde de respectarea tuturor normelor stabilite prin autorizaţia de 

funcţionare a Complexului de Îngrijire şi Asistenţă Dobriţa; 

26. Îi este interzisă părăsirea unităţii în timpul programului de lucru fără aprobarea Complexului de 

îngrijire şi asistenţă Dobriţa; 

27. Îi este interzisă deţinerea şi consumul de băuturi alcoolice, fumatul, precum şi comercializarea 

diferitelor produse în incinta unităţii; 

28. Îi este interzisă utilizarea aparatelor foto, de înregistrare audio-video şi de stocare a datelor în incinta 

Complexului de Îngrijire şi Asistenţă Dobriţa, în scopul unor foloase personale, cu excepţia situaţiilor în 

care este desemnat pentru astfel de activităţi; 

29. Distribuirea în mass-media a imaginilor şi înregistrărilor audio-video din cadrul Complexului de  

Îngrijire şi Asistenţă Dobriţa este interzisă; 

30. Respectă caracterul confidenţial al datelor despre beneficiari şi activităţile din cadrul Complexului de 

Îngrijire şi Asistenţă Dobriţa, păstrând secretul serviciului şi îi este interzisă pretinderea sau primirea de 

foloase necuvenite. Încălcarea acestor interdicţii va fi sancţionată conform legislaţiei ce reglementează 

activitatea personalului contractual; 

31. Are obligaţia de a-şi efectua analizele medicale conform legislaţiei în vigoare; 

32. Foloseşte un limbaj civilizat cu beneficiarii, colegii de serviciu şi cu personalul din conducerea 

Complexului de Îngrijire şi Asistenţă Dobriţa; 

33. Îndeplineşte şi alte atribuţii specifice prevăzute în standardul specific de calitate aplicabil, în 

legislaţia în vigoare, în regulamentul de organizare şi funcţionare, în metodologiile de organizare şi 

funcţionare, în procedurile de lucru, în alte regulamente aplicabile serviciului social, în dispoziţiile şi în 

notele interne emise de către conducerea instituţiei şi acţionează,conform dispoziţiilor trasate în situaţii 

speciale pentru acoperirea nevoilor identificate; 

34. Colaborează şi comunică cu toate serviciile din cadrul DGASPC Gorj; 

35. Face propuneri de îmbunătăţire a activităţii în vederea creşterii calităţii serviciului şi respectării 

legislaţiei; 

36. Respectă şi aplică normele de conduită aplicabile personalului contractual din autoritățile și 

instituțiile publice prevăzute în Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/ 2019 privind Codul administrativ; 

37. Are obligaţia să manifeste solicitudine şi afectivitate în relaţiile cu persoanele adulte şi copiii ce intră 

sub incidenţa asistenţei sociale, precum şi în relaţiile cu alţi cetăţeni, relaţii legate de specificul şi obiectul 

activităţii instituţiei; 

38. Răspunde, după caz, disciplinar, contravenţional, patrimonial, civil, sau penal, pentru faptele 

săvârşite prin care se încalcă normele legale, săvârşite în exercitarea atribuţiilor ce îi revin; 

39. Respectă normele PSI şi instrucţiunile de protecţie a muncii sub semnătură proprie şi participă la 

instruirea teoretică şi practică; 

40. Asigura arhivarea documentelor repartizate, produse si gestionate conform actelor normative în 

vigoare, pana la data predării pe baza de proces-verbal numerotate si legate către arhiva unităţii; 

41. Păstrează confidenţialitatea datelor cu caracter personal folosite în activitatea desfăşurată; 

42. Îndeplineşte atribuţiile prevăzute în Procedura de sistem privind protecţia persoanelor fizice în ceea 

ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date la nivelul 

DGASPC Gorj. 

ARTICOLUL 12 

Finanţarea centrului 

(1) În estimarea bugetului de venituri şi cheltuieli, centrul are în vedere asigurarea resurselor necesare 

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

(2) Finanţarea cheltuielilor centrului se asigură, în condiţiile legii, din următoarele surse: 
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a) bugetul de stat; 

b) bugetul local al judeţului 

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

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. 

 
              

 

                         PREŞEDINTE,                                                                     CONTRASEMNEAZĂ,  

     COSMIN-MIHAI POPESCU               SECRETAR GENERAL AL JUDEŢULUI, 

                              CRISTINA-ELENA RĂDULEA-ZAMFIRESCU 
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ROMÂNIA 

JUDEȚUL GORJ 

CONSILIUL JUDEŢEAN  

                                                             

REGULAMENT 

DE ORGANIZARE ȘI FUNCŢIONARE A SERVICIULUI SOCIAL CU CAZARE: 

CENTRUL DE ÎNGRIJIRE ŞI ASISTENŢĂ PENTRU PERSOANE ADULTE CU 

DIZABILITĂȚI DOBRIŢA 

 

 

ARTICOLUL 1 

Definiţie 

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

Centrul de Îngrijire şi Asistenţă pentru persoane adulte cu dizabilități Dobriţa, aprobat prin Hotărârea 

Consiliului Judeţean Gorj, în vederea asigurării funcţionării acestuia cu respectarea standardelor minime 

de calitate aplicabile şi a asigurării accesului persoanelor beneficiare la informaţii privind condiţiile de 

admitere sau  serviciile oferite. 

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

pentru angajaţii centrului şi, după caz, pentru membrii familiei beneficiarilor, reprezentanţii 

legali/convenţionali, vizitatori. 

 

ARTICOLUL 2 

Identificarea serviciului social 

Serviciul social Centrul de Îngrijire şi Asistenţă pentru persoane adulte cu dizabilități Dobriţa, cod 

serviciu social 8790 CR-D-I, este administrat de furnizorul de servicii sociale Direcţia Generală de 

Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Gorj (DGASPC Gorj), acreditat conform Certificatului de 

acreditare Sr. AF, nr. 006527, emis de Ministerul Muncii și Justiției Sociale la data de 31.10.2019. 

 Centrul de Îngrijire şi Asistenţă pentru persoane adulte cu dizabilități Dobriţa (CIA Dobrița) are 

avizul de înfiinţare nr. 15600/1/DDPD/SLA/LH/ 20.07.2020, emis de Autoritatea Națională pentru 

Drepturile Persoanelor cu Dizabilități, Copii și Adopții, obținut în urma reorganizării serviciului social 

Centrul de Îngrijire și Asistență Dobrița, serviciu social fără personalitate juridică, în subordinea 

Consiliului Județean Gorj și în structura Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului 

Gorj, cu o capacitate de 50 locuri, situat în localitatea Dobrița, comuna Runcu, Județ Gorj. 

 

ARTICOLUL 3 

Scopul serviciului social 

Scopul serviciului social Centrul de Îngrijire şi Asistenţă pentru persoane adulte cu dizabilități 

Dobriţa este de a asigura beneficiarilor încadraţi într-o categorie de persoană cu handicap îngrijire şi 

asistenţă continuă, care presupune cazare, masă, evaluarea stării generale din punct de vedere medical, 

psihologic, social cât şi al deprinderilor personale.  

Prin furnizarea de servicii sociale și prin implicarea beneficiarilor în activităţi de socializare şi de 

participare activă în cadrul comunităţii locale se urmăreşte atingerea următoarelor obiective: 

1. recuperarea diferitelor afecţiuni ale beneficiarilor; 

2. demarginalizarea socială a beneficiarilor;  

3. reinserţia familială şi socială a beneficiarilor;  

4. satisfacerea nevoilor sociale, a celor speciale, individuale, familiale sau de grup ale beneficiarilor;  

5. depăşirea situaţiilor de dificultate;  

6. prevenirea şi combaterea riscului de excluziune socială;  

7. promovarea incluziunii sociale şi creşterea calităţii vieţii. 

 

ARTICOLUL 4 

Cadrul legal de înfiinţare, organizare şi funcţionare 

(1) Serviciul social Centrul de Îngrijire şi Asistenţă pentru persoane adulte cu dizabilități Dobriţa 

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

Anexa nr. 2 

la Hotărârea nr. 35/26.03.2021 
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sociale, reglementat de Legea asistenței sociale nr. 292/ 2011, cu modificările ulterioare, reglementat de 

Legea nr. 448/ 2006, privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare precum şi a altor acte normative secundare aplicabile domeniului. 

(2) Standard minim de calitate aplicabil: Ordinul Ministerului Muncii şi Justiţiei Sociale nr. 82/ 2019 

privind aprobarea Standardelor specifice minime obligatorii de calitate pentru servicii sociale cu cazare de 

tip Centru de abilitare şi reabilitare pentru persoane adulte cu dizabilităţi, Anexa 1. 

 (3) Serviciul social Centrul de Îngrijire şi Asistenţă pentru persoane adulte cu dizabilități Dobriţa este 

înfiinţat prin Hotărârea Consiliul Judeţean Gorj nr. 130/ 30.09.2020 privind aprobarea înfiinţării, în 

subordinea Consiliului Judeţean Gorj, în structura DGASPC Gorj, a Centrului de abilitare şi reabilitare 

pentru persoane adulte cu dizabilităţi Tg - Cărbuneşti, Centrului de abilitare şi reabilitare pentru persoane 

adulte cu dizabilităţi Dobriţa şi Centrului de îngrijire şi asistenţă pentru persoane adulte cu dizabilităţi 

Dobriţa, prin reorganizarea Centrului de recuperare şi reabilitare Tg - Cărbuneşti, Centrului de recuperare 

şi reabilitare Dobriţa şi Centrului de îngrijire şi asistenţă Dobriţa. 

 

ARTICOLUL 5 

Principiile care stau la baza acordării serviciului social 

(1) Serviciul social Centrul de Îngrijire şi Asistenţă pentru persoane adulte cu dizabilități Dobriţa 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 Centrul de Îngrijire şi 

Asistenţă pentru persoane adulte cu dizabilități Dobriţa sunt următoarele: 

1. Respectarea şi promovarea cu prioritate a interesului persoanei beneficiare; 

2. 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; 

3. Asigurarea protecţiei împotriva abuzului şi exploatării persoanei beneficiare;  

4. Deschiderea către comunitate; 

5. Asistarea persoanelor fără capacitate de exerciţiu în realizarea şi exercitarea drepturilor lor; 

6. Asigurarea, în mod adecvat, a unor modele de rol şi statut social, prin încadrarea în unitate a unui 

personal mixt; 

7. 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); 

8. 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; 

9. Promovarea unui model familial de îngrijire a persoanei beneficiare; 

10. Asigurarea unei îngrijiri individualizate şi personalizate a persoanei beneficiare; 

11. 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; 

12. Încurajarea iniţiativelor individuale ale persoanelor beneficiare şi a implicării active a acestora în 

soluţionarea situaţiilor de dificultate; 

13. Asigurarea unei intervenţii profesioniste, prin echipe pluridisciplinare; 

14. Asigurarea confidenţialităţii şi a eticii profesionale; 

15. 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; 

16. Colaborarea centrului cu serviciile publice de asistenţă socială de la nivelul județului. 
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ARTICOLUL 6 

Beneficiarii serviciilor sociale 

 (1) Beneficiarii serviciilor sociale acordate în Centrul de Îngrijire şi Asistenţă pentru persoane adulte cu 

dizabilități Dobriţa sunt persoanele adulte cu dizabilităţi încadrate în grad de handicap, cărora li s-a 

stabilit o măsură de protecţie în cadrul centrului, conform criteriilor de admitere. 

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

a) Acte necesare: 

1. Cerere de admitere; 

2. Copie de pe actele de identitate şi stare civilă (Copie după certificate de naştere și căsătorie ale 

persoanei asistate, ale copiilor, ale soţului sau soţiei, după caz); 

3. Copie de pe actul de identitate al reprezentantului legal, după caz; 

4. Copie de pe documentul care atestă încadrarea în grad de handicap în termen de valabilitate, după 

Planul individual de servicii și după Programul individual de reabilitare și integrare socială; 

5. Ultimul talon de pensie sau adeverinţă de venit; 

6. Declaraţie privind lipsa susţinătorilor legali, după caz; 

7. Acte doveditoare privind veniturile, respectiv adeverinţa de salariu, cupon pensie, sau adeverinţa 

de venit eliberată de organele financiare teritoriale; 

8. Copii după hotărâri judecătoreşti în care s-au stabilit obligaţii de întreţinere pentru persoane în 

favoarea sau în obligaţia persoanei asistate, dacă este cazul; 

9. Copii după hotărâri judecătoreşti, după caz, prin care cei care datorează plata contribuţiei lunare 

de întreţinere au stabilite obligaţii de întreţinere şi faţă de alte persoane; 

10. Ancheta socială privind situaţia persoanei asistate şi a familiei sale; 

11. Copie după certificatul de deces al aparţinătorului, după caz; 

12. Certificat medical tip - nu suferă de boli contagioase (R.B.W., M.R.F., SIDA - până la 60 ani 

examen coproparazitologic); 

13. Documente doveditoare ale situaţiei locative; 

14. Dovada eliberată de serviciul specializat al primăriei potrivit căreia nu i s-a putut asigura îngrijire 

la domiciliu sau în cadrul altor servicii din comunitate; 

15. Schema de tratament; 

16. Curatela prin judecătorie pentru cei cu handicap mintal; 

17. Angajament plată - titlu executoriu; 

18. Decizia Comisiei de Evaluare a Persoanelor Adulte cu Handicap Gorj; 

19. Dispoziţia DGASPC Gorj de admitere. 

b) Criterii de eligibilitate a beneficiarilor  

Pentru a fi admiși într-un centru pentru persoane adulte cu dizabilități din structura DGASPC Gorj, 

beneficiarii trebuie să îndeplineacă următoarele criterii: 

1. Să fie persoane încadrate în grad de handicap; 

2. Să fie persoane cu dizabilităţi cărora nu li s-a putut asigura protecţia sau îngrijirea la domiciliu sau 

în cadrul altor servicii din comunitate. 

c) Decizia de admitere/ respingere este emisă de către Comisia de evaluare a persoanelor adulte cu 

handicap din subordinea Consiliului Judeţean Gorj. 

d) Stabilirea contribuţiei 

 Stabilirea contribuției beneficiarilor admiși într-unul din centrele din structura DGASPC Gorj se 

realizează în conformitate cu prevederile legale în vigoare.  

(3) Condiţii de încetare a serviciilor:  

3.1 Centrul de Îngrijire şi Asistenţă pentru persoane adulte cu dizabilități Dobriţa stabileşte şi aduce la 

cunoştinţa beneficiarilor condiţiile de suspendare/ încetare a serviciilor. Centrul elaborează şi aplică o 

procedură proprie de suspendare/ încetare a serviciilor.  

3.1.1 Principalele situaţii în care furnizorul de servicii sociale poate suspenda acordarea serviciilor pentru 

un beneficiar sunt, de exemplu: 

a) la cererea beneficiarului/ reprezentantului legal, pentru revenire în familie, cu acordul acesteia, 

pentru o perioadă de maxim 15 zile; 
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b) la cererea beneficiarului/ reprezentantului legal, pentru o perioadă de maxim 60 zile, în baza 

acordului scris al persoanei care va asigura găzduirea şi îngrijirea pe perioada respectivă şi a anchetei 

sociale întocmită de personalul din cadrul Centrului; 

c) în caz de internare în spital, cu o durată mai mare de 30 de zile; 

d) în caz de transfer într-o altă instituţie, pentru efectuarea de programe specializate, cu acordul scris 

al instituţiei către care se efectuează transferul şi acordul beneficiarului sau reprezentantului legal. 

3.1.2 Principalele situaţii în care furnizorul de servicii sociale poate înceta acordarea serviciilor pentru un 

beneficiar sunt, de exemplu: 

a) la cererea scrisă a beneficiarului care are prezervată capacitatea de discernământ; dacă este de 

acord, beneficiarul va comunica în cererea scrisă domiciliul sau reşedinţa unde pleacă după încetarea 

acordării serviciului; în situaţia în care beneficiarul comunică adresa, în termen de 5 zile, furnizorul de 

servicii sociale va notifica serviciul public de asistenţă socială pe a cărei rază teritorială va locui 

beneficiarul; 

b) la cererea reprezentantului legal, însoţită de un angajament scris prin care acesta se obligă să 

asigure găzduirea, îngrijirea şi întreţinerea beneficiarului, cu obligaţia ca, în termen de 48 ore de la 

încetare, furnizorul de servicii sociale să notifice serviciul public de asistenţă socială pe a cărei rază 

teritorială va locui beneficiarul; 

c) transfer în altă instituţie rezidenţială, la cererea scrisă a beneficiarului/ reprezentantului legal, cu 

acordul instituţiei respective; 

d) centrul nu mai poate acorda serviciile corespunzătoare sau se închide, cu obligaţia de a soluţiona, 

împreună cu beneficiarii sau reprezentanţii legali, cu 30 de zile anterior datei încetării, transferul 

beneficiarului/ beneficiarilor; 

e) la expirarea termenului prevăzut în contract; 

f) în cazul în care beneficiarul nu respectă clauzele contractuale, pe baza hotărârii cu majoritate 

simplă a unei comisii formate din conducătorul centrului, un reprezentant al furnizorul de servicii sociale 

furnizorul de servicii sociale, managerul de caz sau un reprezentant al personalului centrului şi 2 

reprezentanţi ai beneficiarilor; 

g) în cazuri de forţă majoră (cataclisme naturale, incendii, apariţia unui focar de infecţie, suspendarea 

licenţei de funcţionare, altele); în aceste situaţii, furnizorul de servicii sociale va asigura, în condiţii de 

siguranţă, transferul beneficiarilor în servicii sociale similare; 

h) în caz de deces al beneficiarului. 

(4) Persoanele beneficiare de servicii sociale furnizate în Centrul de Îngrijire şi Asistenţă pentru persoane 

adulte cu dizabilități Dobriţa au următoarele drepturi: 

a) să li se respecte drepturile şi libertăţile fundamentale, fără nicio discriminare; 

b) să fie informaţi cu privire la drepturile sociale, serviciile primite, precum şi cu privire la situaţiile 

de risc ce pot apărea pe parcursul derulării serviciilor; 

c) să li se comunice drepturile şi obligaţiile, în calitate de beneficiari ai serviciilor sociale; 

d) să beneficieze de serviciile prevăzute în contractul de furnizare servicii; 

e) să participe la procesul de luare a deciziilor în furnizarea serviciilor sociale; 

f) să li se asigure păstrarea confidenţialităţii asupra datelor personale, informaţiilor furnizate şi 

primite; 

g) să li se garanteze demnitatea şi intimitatea; 

h) să fie protejaţi împotriva riscului de abuz şi neglijare; 

i) să-şi exprime liber opinia cu privire la serviciile primite. 

 (5) Persoanele beneficiare de servicii sociale furnizate în Centrul de Îngrijire şi Asistenţă pentru persoane 

adulte cu dizabilități Dobriţa 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.  
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(6) Contract de servicii – model  

 

 
 DIRECŢIA GENERALĂ DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ ŞI PROTECŢIA COPILULUI GORJ 

     CENTRUL DE ÎNGRIJIRE ŞI ASISTENŢĂ PENTRU PERSOANE ADULTE CU DIZABILITĂȚI DOBRIŢA 

 

 

 

CONTRACT 

pentru acordarea de servicii sociale 
Părţile contractante: 

1.Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Gorj, acronim D.G.A.S.P.C.GORJ , denumit în 

continuare furnizor de servicii sociale, cu sediul în Tg-jiu, str. Siretului, nr.24, Judeţul Gorj, codul de înregistrare fiscală 

9247854, contul nr. RO41TREZ33621330250XXXXX deschis la Trezoreria/ Banca Tg-Jiu, certificatul de acreditare seria 

AF nr. 000816, reprezentat de domnul/ doamna _____________________________, având funcţia de Director General, în 

calitate de reprezentant: 

şi 

2. 

........................................................................................................................................................................................, 

(numele beneficiarului de servicii sociale) denumit în continuare beneficiar, domiciliat/ locuieşte în localitatea 

........................, str. .................... nr. .........., judeţul/ sectorul ........................, codul numeric personal 

........................................., posesor al B.I./ C.I. seria ......... nr. ............, eliberat/ eliberată la data de ........................... de  

Secţia de Poliţie ......................., reprezentat prin domnul/ doamna .................................................. ..., domiciliat/ domiciliată 

în localitatea ......................................................., str. .............................  nr. ......., judeţul/ sectorul .................., posesor/ 

posesoare al/ a B.I./C.I. seria ............ nr. ................, eliberat/ eliberată la data de .............................. de Secţia de Poliţie 

.............................................., conform ............................................... 

(se va menţiona actul care atestă calitatea de reprezentant) nr. ...................../data .................................. 

 

1. având în vedere: 

-  planul de intervenţie nr /data............................................................................................... ...................................... ; 

- evaluarea complexă efectuată în perioada .................................................................................................................; 

-  planul individualizat de asistenţă şi îngrijire nr. ...................../data.........................................................................., 

 

2. convin asupra următoarelor: 

 

1. Definiţii: 

1.1. contractul pentru furnizarea de servicii sociale — actul juridic încheiat între o persoană fizică sau juridică, publică ori 

privată, acreditată conform legii să acorde servicii sociale, denumită furnizor de servicii sociale, şi o persoană fizică aflată în 

situaţie de risc sau de dificultate socială, denumită beneficiar de servicii sociale, care exprimă acordul de voinţă al acestora în 

vederea acordării de servicii sociale; 

1.2. furnizor de servicii sociale — persoana fizică sau juridică, publică ori privată, acreditată conform legii în vederea acordării 

de servicii sociale, prevăzută la art. 11 din Ordonanţa Guvernului nr. 68/2003 privind serviciile sociale, aprobată cu modificări 

şi completări prin Legea nr. 515/2003, cu modificările şi completările ulterioare; 

1.3. beneficiar de servicii sociale — persoana aflată în situaţie de risc şi de dificultate socială, împreună cu familia acesteia, 

care necesită servicii sociale, conform planului de intervenţie revizuit în urma evaluării complexe; 

1.4. servicii sociale — ansamblu de măsuri şi acţiuni realizate pentru a răspunde nevoilor sociale individuale, familiale sau de 

grup, în vederea prevenirii şi depăşirii unor situaţii de dificultate, vulnerabilitate sau de dependenţă pentru prezervarea 

autonomiei şi protecţiei persoanei, pentru prevenirea marginalizării şi excluziunii sociale, pentru promovarea incluziunii 

sociale şi în scopul creşterii calităţii vieţii, definite în condiţiile prevăzute de Ordonanţa Guvernului nr. 68/2003, aprobată cu 

modificări şi completări prin Legea nr. 515/2003, cu modificările şi completările ulterioare; 

1.5. reevaluarea situaţiei beneficiarului de servicii sociale — activitatea obligatorie a furnizorului de servicii sociale de a 

evalua situaţia beneficiarului de servicii sociale după acordarea de servicii sociale pe o anumită perioadă; 

1.6. revizuirea sau completarea planului individualizat de asistenţă si îngrijire — modificarea sau completarea adusă planului 

individualizat pe baza rezultatelor reevaluării situaţiei beneficiarului de servicii sociale; 

1.7. contribuţia beneficiarului de servicii sociale — cotă-parte din costul total al serviciului/ serviciilor acordat/acordate de 

furnizorul de servicii sociale, în funcţie de tipul serviciului şi de situaţia materială a beneficiarului de servicii sociale, şi care 

poate fi în bani, în servicii sau în natură; 

1.8. obligaţiile beneficiarului de servicii sociale — totalitatea îndatoririlor pe care beneficiarul de servicii sociale şi le asumă 

prin contract şi pe care le va îndeplini valorificându-şi maximal potenţialul psiho-fizic; 

1.9. standarde minimale de calitate — ansamblul de cerinţe privind cadrul organizatoric şi material, resursele umane şi 

financiare în vederea atingerii nivelului de performanţă obligatoriu pentru toţi furnizorii de servicii sociale specializate, 

aprobate în condiţiile legii; 
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1.10. modificări de drept ale contractului de acordare de servicii sociale — modificările aduse contractelor de acordare de 

servicii sociale în mod independent de voinţa părţilor, în temeiul prevederilor unui act normativ; 

1.11. forţa majoră — eveniment mai presus de controlul părţilor, care nu se datorează greşelii sau vinei acestora, care nu putea 

fi prevăzut în momentul încheierii contractului şi care face imposibilă executarea şi, respectiv, îndeplinirea acestuia; 

1.12. evaluarea iniţială — activitatea de identificare/determinare a naturii cauzelor, a stării actuale de dezvoltare şi de integrare 

socială a beneficiarului de servicii sociale, precum şi a prognosticului acestora, efectuată prin utilizarea de metode şi tehnici 

specifice profesiilor sociale, de către furnizorul de servicii sociale. Scopurile evaluării sunt cunoaşterea şi înţelegerea 

problemelor cu care se confruntă beneficiarul de servicii sociale şi identificarea măsurilor iniţiale pentru elaborarea planului 

iniţial de măsuri; 

1.13. planul individualizat de asistenţă si îngrijire — ansamblul de măsuri şi servicii adecvate şi individualizate potrivit 

nevoilor sociale identificate ca urmare a efectuării evaluării complexe, cuprinzând programarea serviciilor sociale, personalul 

responsabil şi procedurile de acordare a serviciilor sociale; 

1.14. evaluarea complexă — activitatea de investigare şi analiză a stării actuale de dezvoltare şi de integrare socială a 

beneficiarului de servicii sociale, a cauzelor care au generat şi care întreţin situaţia de dificultate în care acesta se află, precum 

şi a prognosticului acestora, utilizându-se instrumente şi tehnici standardizate specifice domeniilor: asistenţă socială, 

psihologic, educaţional, medical, juridic. 

 

2. Obiectul contractului 
2.1. *) Obiectul contractului îl constituie acordarea următoarelor servicii sociale: 

1. servicii de îngrijire si asistenţă medicală; 

2. activităţi de abilitare si reabilitare; 

3. activităţi pentru menţinerea/dezvoltarea aptitudinilor cognitive; 

4. activităţi pentru menţinerea/dezvoltarea deprinderilor de mobilitate; 

5. activităţi pentru menţinerea/dezvoltarea deprinderilor de comunicare; 

6. activităţi pentru menţinerea/dezvoltarea deprinderilor de autoîngrijire; 

7. informare şi servicii de asistenţă socială. 

______________________ 
*) Lista serviciilor sociale ce vor fi acordate poate fi prevăzută, cu acordul părţilor, în anexa la contract. 

 

2.2. *) Descrierea serviciilor sociale acordate de furnizorul de servicii sociale: 

1. aplicarea de tehnici și exerciţii pentru a învăța cum să-și păstreze igiena personală; 

2. aplicarea de tehnici și exerciţii pentru dezvoltarea aptitudinilor cognitive;  

3. aplicarea de tehnici și exerciţii pentru  comunicare prin mesaje verbale; 

4. aplicarea de tehnici și exerciţii pentru deplasarea prin mers; 

5. aplicarea de tehnici și exerciţii pentru menţinerea și dezvoltarea autonomiei și a potenţialului funcţional; 

6. aplicarea de tehnici și exerciţii pentru învăţarea acţiunilor de spălat şi şters corpul, de hrănit etc.; 

7. informare cu privire la drepturi și facilități sociale. 

___________________________ 
*) Descrierea serviciilor sociale acordate poate fi prevăzută, cu acordul părţilo,r în anexa la contract. 

 

3. Costurile serviciilor sociale acordate și contribuţia beneficiarului de servicii sociale 

3.1. 

........................................................................................................................................................................................................ 

Costul total pe lună al serviciilor sociale prevăzute la pct. 2 este de: .................................................... ............................ 

lei/lună. 

3.2. *) Costul pe lună pentru fiecare serviciu social acordat este după cum urmează: 

- .......................................................... pentru .............................................. costul pe lună este de 

................................... 

(serviciul social/serviciile sociale) 

____________________________ 
*) Costurile serviciilor sociale pot fi prevăzute cu acordul părţilor în anexa la contract. 

 

3.3. **) Contribuţia beneficiarului pentru serviciile sociale primite este după cum urmează: 

- ......................................................................... pentru contribuţia ............................... este 

............................................ (serviciul social/serviciile sociale) (în bani/în natură) 

___________________________ 
**) Valoarea contribuţiei beneficiarului de servicii sociale este stabilită în urma procesului de evaluare complexă. 

 

3.4. Contribuţia beneficiarului de servicii sociale nu va influenţa acordarea serviciilor sociale şi nu va îngreuna posibilitatea 

acestuia de a ieşi din starea de dificultate. 

 

4. Durata contractului 
4.1. Durata contractului este de la data de .................................................. până la data de .............. ............................................ 

4.2. Durata contractului poate fi prelungită cu acordul părţilor şi numai după evaluarea rezultatelor serviciilor acordate 

beneficiarului de servicii sociale şi, după caz, revizuirea planului individualizat de asistenţă şi îngrijire. 
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5. Etapele procesului de acordare a serviciilor sociale: 

5.1. Implementarea măsurilor prevăzute în planul de intervenţie şi în planul individualizat; 

5.2. Reevaluarea periodică a situaţiei beneficiarului de servicii sociale; 

5.3. Revizuirea planului individualizat de asistenţă şi îngrijire în vederea adaptării serviciilor sociale la nevoile beneficiarului. 

 

6. Drepturile furnizorului de servicii sociale: 

6.1. De a verifica veridicitatea informaţiilor primite de la beneficiarul de servicii sociale; 

6.2. De a sista acordarea serviciilor sociale către beneficiar în cazul în care constată că acesta i-a furnizat informaţii eronate; 

6.3. De a utiliza, în condiţiile legii, date denominalizate în scopul întocmirii de statistici pentru dezvoltarea serviciilor sociale. 

 

7. Obligaţiile furnizorului de servicii sociale:  

7.1. Să respecte drepturile şi libertăţile fundamentale ale beneficiarului în acordarea serviciilor sociale, precum şi drepturile 

beneficiarului de servicii sociale, rezultate din prezentul contract; 

7.2. Să acorde servicii sociale prevăzute în planul individualizat de asistenţă şi îngrijire, cu respectarea acestuia şi a 

standardelor minimale de calitate a serviciilor sociale; 

7.3. Să depună toate diligenţele pentru a asigura beneficiarul de continuitatea serviciilor sociale furnizate, în cazurile de 

încetare a prezentului contract prevăzute la pct. 12.1 şi 13.1 lit. a) şi d); asigurarea continuităţii serviciilor sociale se va 

realiza şi prin subcontractare şi cesiune de servicii sociale; 

7.4. Să fie receptiv şi să ţină cont de toate eforturile beneficiarului de servicii sociale în îndeplinirea obligaţiilor contractuale 

şi să considere că beneficiarul şi-a îndeplinit obligaţiile  contractuale în măsura în care a depus toate eforturile; 

7.5. Să informeze beneficiarul de servicii sociale asupra: 

1. conţinutului serviciilor sociale şi condiţiilor de acordare a acestora; 

2. oportunităţii acordării altor servicii sociale; 

3. listei la nivel local cuprinzând furnizorii acreditaţi să acorde servicii sociale; 

4. regulamentului de ordine internă; 

5. oricărei modificări de drept a contractului; 

7.6. Să reevalueze periodic situaţia beneficiarului de servicii sociale, şi, după caz, să completeze şi/ sau să revizuiască planul 

individualizat de asistenţă şi îngrijire exclusiv în interesul acestuia; 

7.7. Să respecte, conform legii, confidenţialitatea datelor şi informaţiilor referitoare la beneficiarul de servicii sociale; 

7.8. Să ia în considerare dorinţele şi recomandările obiective ale beneficiarului cu privire la acordarea serviciilor sociale; 

7.9. Să utilizeze contribuţia beneficiarului de servicii sociale exclusiv pentru acoperirea cheltuielilor legate de acordarea 

serviciilor sociale; 

7.10. De a informa serviciul public de asistenţă în a cărui rază teritorială locuieşte beneficiarul asupra nevoilor identificate şi 

serviciilor sociale propuse a fi acordate. 

 

8. Drepturile beneficiarului 
8.1. în procesul de acordare a serviciilor sociale prevăzute la pct. 2, furnizorul de servicii sociale va respecta drepturile şi 

libertăţile fundamentale ale beneficiarului de servicii sociale. 

8.2. Beneficiarul are următoarele drepturi contractuale: 

1. de a primi servicii sociale prevăzute în planul individualizat de asistenţă şi îngrijire; 

2. de a i se asigura continuitatea serviciilor sociale atât timp cât se menţin condiţiile care au generat situaţia de 

dificultate; 

3. de a refuza, în condiţii obiective, primirea serviciilor sociale; 

4. de a fi informat, în timp util şi în termeni accesibili, asupra: 

a. drepturilor sociale, măsurilor legale de protecţie şi asupra situaţiilor de risc; 

b. modificărilor intervenite în acordarea serviciilor sociale; 

c. oportunităţii acordării altor servicii sociale; 

d. listei la nivel local cuprinzând furnizorii acreditaţi să acorde servicii sociale; 

e. regulamentului de ordine internă; 

5. de a participa la evaluarea serviciilor sociale primite şi la luarea deciziilor privind intervenţia socială care i se 

aplică, putând alege variante de intervenţie, dacă ele există; 

6. dreptul de a avea acces la propriul dosar; 

7. de a-şi exprima nemulţumirea cu privire la acordarea serviciilor sociale. 

 

9. *)Obligaţiile beneficiarului: 

9.1. Beneficiarul de servicii sociale are următoarele obligații: 

1. să participe activ în procesul de furnizare a serviciilor sociale şi la reevaluarea şi revizuirea planului individualizat 

de asistenţă şi îngrijire; 

2. să furnizeze informaţii corecte cu privire la identitatea şi situaţia familială, medicală, economică şi socială şi să 

permită furnizorului de servicii sociale verificarea veridicităţii acestora; 

3. să respecte termenele şi clauzele stabilite în cadrul planului individualizat de asistenţă şi îngrijire; 

4. să contribuie la plata costurilor serviciilor sociale primite cu o cotă-parte din costul total alserviciului/ serviciilor 

acordat/ acordate de furnizor, conform pct. 3.3 şi 3.4; 

5. să anunţe orice modificare intervenită în legătură cu situaţia sa personală pe parcursul acordării serviciilor sociale; 
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6. să respecte regulamentul de ordine internă al furnizorului de servicii sociale (reguli de comportament, program, 

persoanele de contact etc.). 

9.7. În caz de deces al beneficiarului, familia îşi asumă toate obligaţiile care decurg din Hotărârii de Guvern 741/2016 pentru 

aprobarea Normelor tehnice şi sanitare privind serviciile funerare, înhumarea, incinerarea, transportul, deshumarea şi 

reînhumarea cadavrelor umane, cimitirele, crematoriile umane, precum şi criteriile profesionale pe care trebuie să le 

îndeplinească prestatorii de servicii funerare şi nivelul fondului de garantare şi a Legii nr. 102/2014 privind cimitirele, 

crematoriile umane şi serviciile funerare. 

9.8. Atunci când decesul a avut loc într-o instituţie de asistenţă medicală, preluarea persoanei decedate se efectuează de către 

prestatorul de servicii funerare, autorizat de către DSP Gorj, preluarea defunctului din unitatea de îngrijire şi asistenţă se 

face într-un sicriu cu capac sau într-o husă biodegradabilă cu fermoar pe o brancardă de inox; 

9.9 Procedura de îmbălsămare este obligatorie când decedatul este transportat în scopul înhumării într-o altă localitate decât 

cea în care s-a produs decesul, la o distanţă de minim 30 km. 

9.10. În cazul persoanelor decedate în alte localităţi, situate la o distanţă mai mare de 30 km de cea în care urmează să aibă 

loc înhumarea, pentru înhumare sunt necesare atât certificatul de deces cât şi avizul sanitar de transport, care se eliberează 

de către DSP Gorj. 

9.11 Transportul persoanelor decedate de la locul decesului şi până la locul efectuării manevrelor de îngrijiri mortuare se 

realizează numai de către prestatorii de servicii funerare. Transportul decedatului în această etapă se poate realiza numai cu 

autovehicole speciale de transport mortuar autorizate. Pentru transportul decedatului pot fi folosite huse mortuare 

biodegradabile; 

9.12. Transportul persoanelor decedate în vederea înhumării de la locul unde corpul defunctului este păstrat până la locul 

înhumării se realizează numai de către prestatorii de servicii funerare. Transportul decedatului în această etapă este 

condiţionat de prezenţa documentelor de deces emise de către autoritarea publică locală cu autovehicole destinate 

transportului persoanelor decedate. 

________________ 
*) Obligaţiile beneficiarului de servicii sociale se vor completa, după caz, cu alte obligaţii specifice tipurilor de 

servicii sociale prevăzute în prezentul contract. 

 

10. *) Soluţionarea reclamaţiilor 
10.1. Beneficiarul are dreptul de a formula verbal şi/sau în scris reclamaţii cu privire la acordarea serviciilor sociale. 

10.2. Reclamaţiile pot fi adresate furnizorului de servicii sociale direct sau prin intermediul oricărei persoane din cadrul 

echipei de implementare a planului individualizat. 

10.3. Furnizorul de servicii sociale are obligaţia de a analiza conţinutul reclamaţiilor, consultând atât beneficiarul de servicii 

sociale, cât şi specialiştii implicaţi în implementarea planului individualizat de asistenţă şi îngrijire şi de a formula răspuns în 

termen de maximum 10 zile de la primirea reclamaţiei. 

10.4. Dacă beneficiarul de servicii sociale nu este mulţumit de soluţionarea reclamaţiei, acesta se poate adresa în scris 

Comisiei de mediere socială de la nivelul judeţului/ sectorului .................................., care va clarifica prin dialog divergenţele 

dintre părţi sau, după caz, instanţei de judecată competente. 

___________________________ 
*) Furnizorul de servicii sociale va avea înscrisă în regulamentul de ordine interioară o procedură privind 

plângerile formulate de beneficiarii de servicii sociale, care va respecta pct. 10.1—10.3 

 

11. Litigii 
11.1. Litigiile născute în legătură cu încheierea, executarea, modificarea şi încetarea ori alte pretenţii decurgând din 

prezentul contract vor fi supuse unei proceduri prealabile de soluţionare pe cale amiabilă. 

11.2. Dacă după 15 zile de la începerea acestor proceduri neoficiale furnizorul de servicii sociale şi beneficiarul de servicii 

sociale nu reuşesc să rezolve în mod amiabil o divergenţă contractuală, fiecare poate solicita Comisiei de mediere socială 

mijlocirea soluţionării divergenţelor sau se poate adresa instanţelor judecătoreşti competente. 

 

12. *) Rezilierea contractului 
12.1. Constituie motiv de reziliere a prezentului contract, următoarele: 

a) refuzul obiectiv al beneficiarului de servicii sociale de a mai primi serviciile sociale, exprimat în mod direct sau prin 

reprezentant; 

b) nerespectarea, în mod repetat, de către beneficiarul de servicii sociale a regulamentului de ordine interioară al 

furnizorului de servicii sociale; 

c) încălcarea de către furnizorul de servicii sociale a prevederilor legale cu privire la serviciile sociale, dacă este 

invocată de beneficiarul de servicii sociale; 

d) retragerea autorizaţiei de funcţionare sau a acreditării furnizorului de servicii sociale; 

e) limitarea domeniului de activitate pentru care furnizorul de servicii sociale a fost acreditat, în măsura în care este 

afectată acordarea serviciilor către beneficiarul de servicii sociale; 

f) schimbarea obiectului de activitate al furnizorului de servicii sociale, în măsura în care este afectată acordarea 

serviciilor către beneficiarul de servicii sociale. 

 

13. Încetarea contractului 
13.1. Constituie motiv de încetare a prezentului contract următoarele: 

a) expirarea duratei pentru care a fost încheiat contractul; 
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b) acordul părţilor privind încetarea contractului; 

c) scopul contractului a fost atins; 

d) forţa majoră, dacă este invocată. 

 

14. Dispoziţii finale 
14.1. Părţile contractante au dreptul, pe durata îndeplinirii prezentului contract, de a conveni modificarea clauzelor acestuia 

prin act adiţional numai în cazul apariţiei unor circumstanţe care lezează interesele legitime ale acestora şi care nu au putut fi 

prevăzute la data încheierii prezentului contract. 

14.2. Prevederile prezentului contract se vor completa cu prevederile legislaţiei în vigoare în domeniu. 

14.3. Limba care guvernează prezentul contract este limba română. 

14.4. Prezentul contract va fi interpretat conform legilor din România. 

14.5. Furnizorul de servicii sociale realizează monitorizarea şi evaluarea serviciilor sociale acordate. 

14.6. Măsurile de implementare a planului individualizat de asistenţă şi îngrijire se comunică Direcţiei generale de asistenţă 

socială şi protecţia copilului şi Serviciului public de asistenţă socială, conform legii. 

14.7. Pe baza raportului cu privire la rezultatele implementării planului individualizat de asistenţă şi îngrijire, Direcţia 

generală de asistenţă socială şi protecţia copilului şi Serviciul public de asistenţă socială vor monitoriza activitatea 

furnizorului de servicii sociale. 

 

*) Anexele la contract: 

a) planul individualizat de asistenţă şi îngrijire; 

b) fişa de reevaluare a serviciilor sociale acordate beneficiarului de servicii sociale; 

c) planul revizuit de asistenţă şi îngrijire. 

__________________________ 
*) Părţile contractante pot stabili de comun acord şi alte tipuri de anexe. 

 

Prezentul contract de furnizare a serviciilor sociale a fost încheiat la sediul furnizorului de servicii 

sociale/domiciliul beneficiarului de servicii sociale în două exemplare, câte unul pentru fiecare parte contractantă. 

O copie a prezentului contract va fi transmisă Direcţiei generale de asistenţă socială şi protecţia copilului Gorj şi 

Serviciului public de asistenţă socială, de către furnizorul de servicii sociale. 

 

 

 

Data : 

 

Localitatea :  

 

 

Furnizorul de servicii sociale,                                               Beneficiarul de servicii sociale, 

(numele si funcţia persoanei/persoanelor                             Numele si prenumele: 

autorizată/autorizate sa semneze)                                        Semnătura:-------------------------------- 

 

 

Director General,                                                                 Apartinătorul/reprezentantul legal 

                Numele si prenumele:            

Semnătura......................................                                      Semnătura:-------------------------------- 

 

Data :                                                                                    Data : 
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ARTICOLUL 7 

Activităţi şi funcţii 

(1) Principalele funcţii ale serviciului social Centrul de Îngrijire şi Asistenţă pentru persoane adulte cu 

dizabilități Dobriţa sunt următoarele: 

1. De furnizare a serviciilor sociale de interes public general/ local, prin asigurarea următoarelor 

activităţi: 

a. reprezentarea furnizorului de servicii sociale în contractul încheiat cu persoana beneficiară; 

b. găzduire pe o anumită perioadă, conform contractului de servicii încheiat; 

c. îngrijire personală zilnică permanentă; 

d. asistenţă medicală permanentă; 

e. evaluarea stării generale din punct de vedere medical, psihologic şi social; 

f. consiliere psihologică; 

g. asigurarea şi servirea hranei zilnice; 

h. recuperare psiho-motorie; 

2. De informare a beneficiarilor, potenţialilor beneficiari, autorităţilor publice şi publicului larg 

despre domeniul său de activitate, prin asigurarea următoarelor activităţi: 

a. acces internet; 

b. program de vizită accesibil; 

c. programe de divertisment periodice cu participare şi susţinere din partea comunităţii 

locale; 

d. elaborarea de rapoarte de activitate; 

3. 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: promovare on-line, excursii la obiective cultural-religioase; 

4. De asigurare a calităţii serviciilor sociale prin realizarea următoarelor activităţi: elaborarea 

instrumentelor standardizate utilizate în procesul de acordare a serviciilor, realizarea de evaluări periodice 

a serviciilor prestate; 

5. De administrare a resurselor financiare, materiale şi umane ale centrului prin realizarea 

următoarelor activităţi: cursuri de perfecţionare profesională, cursuri de dezvoltare personală; 

 

ARTICOLUL 8 

Structura organizatorică, numărul de posturi şi categoriile de personal 

(1) Serviciul social Centrul de Îngrijire şi Asistenţă pentru persoane adulte cu dizabilități Dobriţa 

funcţionează cu următorul personal de specialitate, conform prevederilor Hotărârii Consiliului Judeţean 

Gorj, astfel: 

 

a) personal de conducere  - şef centru şi coordonator personal de specialitate*, 

* Centrul de Îngrijire şi Asistenţă pentru persoane adulte cu dizabilități Dobriţa, desfăşurându-şi 

activitatea în cadrul Complexului de îngrijire şi asistenţă Dobriţa, este condus şi coordonat, în comun cu 

Centrul de Abilitare şi Reabilitare pentru persoane adulte cu dizabilități Dobriţa de un şef centru şi un 

coordonator personal de specialitate și aceste posturi nu se adaugă la numărul total de angajați ai 

Centrului de Îngrijire şi Asistenţă pentru persoane adulte cu dizabilități Dobriţa. 

 

b) personal de specialitate de îngrijire şi asistenţă, personal de specialitate şi auxiliar: 33 posturi; 

Centrul de Îngrijire şi Asistenţă pentru persoane adulte cu dizabilități Dobriţa funcționează cu următorul 

personal de specialitate: 

- Medic - cod COR 221107 - 1 post (activitatea specifică funcției la serviciul social este 

desfășurată în procent de 80% din durata normală de lucru, restul de 20% fiind desfășurată la Centrul de 

abilitare şi reabilitare pentru persoane adulte cu dizabilități Dobriţa); 

- psiholog - cod COR 263401 - 1 post (activitatea specifică funcției la serviciul social este 

desfășurată în procent de 80% din durata normală de lucru, restul de 20% fiind desfășurată la Centrul de 

abilitare şi reabilitare pentru persoane adulte cu dizabilități Dobriţa); 
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- asistent social -  cod COR  263501- 1 post (activitatea specifică funcției la serviciul social este 

desfășurată în procent de 80% din durata normală de lucru, restul de 20% fiind desfășurată la Centrul de 

abilitare şi reabilitare pentru persoane adulte cu dizabilități Dobriţa); 

- asistent medical - cod COR  222101 - 8 posturi (activitatea specifică funcției la serviciul social 

este desfășurată în procent de 80% din durata normală de lucru, restul de 20% fiind desfășurată la Centrul 

de abilitare şi reabilitare pentru persoane adulte cu dizabilități Dobriţa); 

- masor - cod COR  325501 - 1 post (activitatea specifică funcției la serviciul social este 

desfășurată în procent de 80% din durata normală de lucru, restul de 20% fiind desfășurată la Centrul de 

abilitare şi reabilitare pentru persoane adulte cu dizabilități Dobriţa); 

- instructor de educatie - cod COR 235204 - 2 posturi (activitatea specifică funcției la serviciul 

social este desfășurată în procent de 80% din durata normală de lucru, restul de 20% fiind desfășurată la 

Centrul de abilitare şi reabilitare pentru persoane adulte cu dizabilități Dobriţa); 

- instructor ergoterapie - cod COR 223003 - 1 post (activitatea specifică funcției la serviciul social 

este desfășurată în procent de 80% din durata normală de lucru, restul de 20% fiind desfășurată la Centrul 

de abilitare şi reabilitare pentru persoane adulte cu dizabilități Dobriţa); 

- asistent medical balneofizioterapie - cod COR 325502 - 0 posturi (activitatea specifică funcției 

este desfășurată de către asistentul medical balneofizioterapie de la Centrul de abilitare şi reabilitare 

pentru persoane adulte cu dizabilități Dobriţa, 80% din durata normală a timpului de muncă); 

- terapeut ocupațional - cod COR 263419 - 1 post (activitatea specifică funcției la serviciul social 

este desfășurată în procent de 80% din durata normală de lucru, restul de 20% fiind desfășurată la Centrul 

de abilitare şi reabilitare pentru persoane adulte cu dizabilități Dobriţa); 

- kinetoterapeut - cod COR  226405 - 0 posturi (activitatea specifică funcției este desfășurată de 

către kinetoterapeutul de la Centrul de abilitare şi reabilitare pentru persoane adulte cu dizabilități 

Dobriţa, 80% din durata normală a timpului de muncă); 

- infirmieră - cod COR  532103 - 17 posturi (normă întreagă). 

 

c) personal cu funcţii administrative, gospodărire, întreţinere-reparaţii, deservire*: 22 posturi; 

- referent IA, cod COR  331309 - 1 post; 

- inspector de specialitate IA, cod COR 242203 - 1 post; 

- administrator, cod COR 515104  - 1 post; 

- magaziner, cod COR 432102  - 1 post; 

- spălătoreasă, cod COR 912103  - 2 posturi;  

- muncitor calificat (fochist), cod COR 818204  -  5 posturi; 

- muncitor calificat (lenjerie), cod COR 753101  - 1 post; 

- portar, cod COR 962909  - 4 posturi; 

- îngrijitoare, cod COR 515301  - 5 posturi; 

- muncitor necalificat , cod COR 921302 - 1 post. 

 

 * Centrul de Îngrijire şi Asistenţă pentru persoane adulte cu dizabilități Dobriţa, desfăşurându-şi 

activitatea în cadrul Complexului de îngrijire şi asistenţă Dobriţa, este deservit, în comun cu Centrul de 

Abilitare Și Reabilitare pentru persoanele adulte cu dizabilități Dobriţa, de angajaţii din cadrul 

Compartimentului administrativ-contabilitate și anume: referent IA - 1 post, inspector de specialitate IA - 

1 post, administrator - 1 post, magaziner - 1 post, spălătoreasă - 2 posturi, muncitor calificat (fochist) - 

5, posturi, muncitor calificat (lenjerie) - 1 post, portar - 4 posturi, îngrijitoare - 5 posturi, muncitor 

necalificat - 1 post. 

 

d) voluntari: - 

(2) Raportul angajat/ beneficiar la nivelul complexului este de 0,66/ 1. 

 

ARTICOLUL 9 

Personalul de conducere 

(1) Personalul de conducere este asigurat de: 

a. şef de centru - 1 post,  cod COR 1341; 

b. coordonator personal de specialitate - 1 post,  cod COR 1343. 
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(2) Atribuţiile personalului de conducere sunt următoarele: 

1. 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.; 

2. Elaborează rapoartele generale privind activitatea serviciului social, stadiul implementării 

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

3. Propune participarea personalului de specialitate la programele de instruire şi perfecţionare 

profesională; 

4. 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 să răspundă nevoilor 

persoanelor beneficiare; 

5. Întocmeşte raportul anual de activitate; 

6. Asigură buna desfăşurare a raporturilor de muncă dintre angajaţii serviciului/ centrului; 

7. Propune furnizorului de servicii sociale aprobarea structurii organizatorice şi a numărului de 

personal; 

8. Desfăşoară activităţi pentru promovarea imaginii centrului în comunitate; 

9. Ia în considerare şi analizează orice sesizare care îi este adresată, referitoare la încălcări ale 

drepturilor beneficiarilor în cadrul serviciului pe care îl conduce; 

10. 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; 

11. Organizează activitatea personalului şi asigură respectarea timpului de lucru şi a regulamentului 

de organizare şi funcţionare; 

12. 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; 

13. 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; 

14. Numeşte şi eliberează din funcţie personalul din cadrul serviciului, în condiţiile legii; 

15. Întocmeşte proiectul bugetului propriu al serviciului şi contul de încheiere a exerciţiului bugetar; 

16. Asigură îndeplinirea măsurilor de aducere la cunoştinţă atât personalului, cât şi beneficiarilor a 

prevederilor din regulamentul propriu de organizare şi funcţionare; 

17. Asigură încheierea cu beneficiarii a contractelor de furnizare a serviciilor sociale; 

18. Alte atribuţii prevăzute în standardul minim de calitate aplicabil. 

 

(3) Atribuţiile şefului de centru sunt următoarele: 

1. Asigură coordonarea, îndrumarea şi controlul activităţilor desfăşurate de personalul serviciului şi 

propune directorului general al DGASPC Gorj sancţiuni disciplinare pentru salariaţii care nu îşi 

îndeplinesc în mod corespunzător atribuţiile, cu respectarea prevederilor legale din domeniul furnizării 

serviciilor sociale Codului muncii etc.; 

2. Elaborează rapoartele generale privind activitatea serviciului social, stadiul implementării 

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

3. Propune participarea personalului de specialitate la programele de instruire şi perfecţionare 

profesională; 

4. 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 să răspundă nevoilor 

persoanelor beneficiare; 

5. Asigură buna desfăşurare a raporturilor de muncă dintre angajaţii centrului; 

6. Întocmeşte raportul anual de activitate; 

7. Propune furnizorului de servicii sociale aprobarea structurii organizatorice şi a numărului de 

personal; 
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8. Desfăşoară activităţi pentru promovarea imaginii centrului în comunitate; 

9. Ia în considerare şi analizează orice sesizare care îi este adresată, referitoare la încălcări ale 

drepturilor beneficiarilor în cadrul serviciului pe care îl conduce; 

10. 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; 

11. Organizează activitatea personalului şi asigură respectarea timpului de lucru şi a regulamentului 

de organizare şi funcţionare; 

12. 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; 

13. 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; 

14. Fundamentează și elaborează propuneri pentru bugetul anual; 

15. Asigură îndeplinirea măsurilor de aducere la cunoştinţă atât personalului, cât şi beneficiarilor a 

prevederilor din regulamentul propriu de organizare şi funcţionare; 

16. Asigură încheierea, cu beneficiarii, a contractelor de furnizare a serviciilor sociale; 

17. Asigură întocmirea fişei postului pentru fiecare persoană angajată; 

18. Realizează, anual, evaluarea personalului; 

19. Asigură elaborarea şi aplicarea planului de instruire și formare profesională pentru angajaţii 

proprii. 

 

(4) Atribuţiile coordonatorului personalului de specialitate sunt următoarele:: 

1. Asigură coordonarea, îndrumarea și controlul activităţilor desfăşurate de personalul de specialitate 

și auxiliar din cadrul serviciului şi propune şefului de centru sancţiuni disciplinare pentru salariaţii care nu 

îşi îndeplinesc în mod corespunzător atribuţiile, cu respectarea prevederilor legale din domeniul furnizării 

serviciilor sociale, Codului muncii etc.; 

2. Elaborează rapoartele generale privind activitatea personalului de specialitate și auxiliar, stadiul 

implementării obiectivelor şi întocmeşte informări pe care le prezintă şefului de centru; 

3. Propune şefului de centru participarea personalului de specialitate la programe de instruire şi 

perfecţionare; 

4. Colaborează cu alte centre/ alţi furnizori de servicii sociale și/ sau alte structuri ale societăţii civile 

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

a calităţii serviciilor, precum și pentru identificarea celor mai bune servicii care sa răspundă nevoilor 

persoanelor beneficiare; 

5. Asigură buna desfăşurare a raporturilor de muncă dintre angajaţii din cadrul personalului de 

specialitate şi auxiliar; 

6. Întocmeşte raportul anual de activitate al personalului de specialitate şi auxiliar; 

7. Propune șefului de centru structura organizatorică şi numărul de personal pentru personalul de 

specialitate și auxiliar; 

8. Desfăşoară activităţi pentru promovarea imaginii centrului în comunitate; 

9. Ia în considerare şi analizează orice sesizare care îi este adresată, referitoare la încălcări ale 

drepturilor beneficiarilor şi informează şeful de centru; 

10. Răspunde de calitatea activităţilor desfăşurate de personalul de specialitate şi auxiliar 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 șefului de centru; 

11. Organizează activitatea personalului de specialitate şi  auxiliar şi asigură respectarea timpului de  

lucru şi a  regulamentului de organizare şi funcţionare; 

12. Fundamentează şi elaborează propuneri pentru bugetul anual în legătură cu activitatea 

personalului de specialitate şi auxiliar şi le prezintă șefului de centru; 

13. Asigură îndeplinirea măsurilor de aducere la cunoştinţă atât personalului de specialitate şi auxiliar 

cât şi beneficiarilor, a prevederilor din regulamentul propriu de organizare şi funcţionare, 

14. Răspunde de încheierea contractelor de furnizare a serviciilor sociale; 

15. Întocmeşte fişele posturilor pentru personalul de specialitate şi auxiliar; 
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16. Realizează, anual, evaluarea personalului de specialitate şi auxiliar şi o prezintă șefului de centru; 

17. Răspunde de elaborarea şi aplicarea planului de instruire şi formare profesională pentru personalul 

de specialitate şi auxiliar. 

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

(6) 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. 

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

legii. 

 

ARTICOLUL 10 

Personalul de specialitate de îngrijire şi asistenţă 

Personal de specialitate şi auxiliar 

(1) Centrul de Îngrijire şi Asistenţă pentru persoane adulte cu dizabilități Dobriţa funcționează cu 

următorul personal de specialitate: 

- Medic - cod COR 221107 - 1 post (activitatea specifică funcției la serviciul social este 

desfășurată în procent de 80% din durata normală de lucru, restul de 20% fiind desfășurată la Centrul de 

abilitare şi reabilitare pentru persoane adulte cu dizabilități Dobriţa); 

- psiholog - cod COR 263401 - 1 post (activitatea specifică funcției la serviciul social este 

desfășurată în procent de 80% din durata normală de lucru, restul de 20% fiind desfășurată la Centrul de 

abilitare şi reabilitare pentru persoane adulte cu dizabilități Dobriţa); 

- asistent social -  cod COR  263501- 1 post (activitatea specifică funcției la serviciul social este 

desfășurată în procent de 80% din durata normală de lucru, restul de 20% fiind desfășurată la Centrul de 

abilitare şi reabilitare pentru persoane adulte cu dizabilități Dobriţa); 

- asistent medical - cod COR  222101 - 8 posturi (activitatea specifică funcției la serviciul social 

este desfășurată în procent de 80% din durata normală de lucru, restul de 20% fiind desfășurată la Centrul 

de abilitare şi reabilitare pentru persoane adulte cu dizabilități Dobriţa); 

- masor - cod COR  325501 - 1 post (activitatea specifică funcției la serviciul social este 

desfășurată în procent de 80% din durata normală de lucru, restul de 20% fiind desfășurată la Centrul de 

abilitare şi reabilitare pentru persoane adulte cu dizabilități Dobriţa); 

- instructor de educatie - cod COR 235204 - 2 posturi (activitatea specifică funcției la serviciul 

social este desfășurată în procent de 80% din durata normală de lucru, restul de 20% fiind desfășurată la 

Centrul de abilitare şi reabilitare pentru persoane adulte cu dizabilități Dobriţa); 

- instructor ergoterapie - cod COR 223003 - 1 post (activitatea specifică funcției la serviciul social 

este desfășurată în procent de 80% din durata normală de lucru, restul de 20% fiind desfășurată la Centrul 

de abilitare şi reabilitare pentru persoane adulte cu dizabilități Dobriţa); 

- asistent medical balneofizioterapie - cod COR 325502 - 0 posturi (activitatea specifică funcției 

este desfășurată de către asistentul medical balneofizioterapie de la Centrul de abilitare şi reabilitare 

pentru persoane adulte cu dizabilități Dobriţa, 80% din durata normală a timpului de muncă); 

- terapeut ocupațional - cod COR 263419 - 1 post (activitatea specifică funcției la serviciul social 

este desfășurată în procent de 80% din durata normală de lucru, restul de 20% fiind desfășurată la Centrul 

de abilitare şi reabilitare pentru persoane adulte cu dizabilități Dobriţa); 

- kinetoterapeut - cod COR  226405 - 0 posturi (activitatea specifică funcției este desfășurată de 

către kinetoterapeutul de la Centrul de abilitare şi reabilitare pentru persoane adulte cu dizabilități 

Dobriţa, 80% din durata normală a timpului de muncă); 

- infirmieră - cod COR  532103 - 17 posturi (normă întreagă). 

 

(2) Atribuţiile medicului sunt următoarele: 

1. Cunoaște, aplică și desfășoară activitățile conform “Standardelor specifice minime de calitate 

obligatorii” pentru serviciile sociale destinate persoanelor adulte cu handicap; 

2. Medicul, angajat cu contract de muncă la Centrul de Îngrijire și Asistență pentru Persoane Adulte 

cu Dizabilități Dobrița, desfășoară activitățile prevăzute în fișa postului și în cadrul Centrului de Abilitare 
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și Reabilitare pentru Persoane Adulte cu Dizabilități Dobrița, în procent de 20 % pentru un număr de 11 

de beneficiari (în cadrul Centrului de Îngrijire și Asistență pentru Persoane Adulte cu Dizabilități Dobrița, 

desfășoară activitățile prevăzute în fișa postului în procent de 80 %, pentru un număr de 50); 

3. Medicul își va desfășura activitatea la cabinetul medical și pe teren, la patul beneficiarului, având 

un program de 5 zile/ săptămână de la orele 8:00 la 15:00; 

4. Aparatura folosită în activitatea medicală este următoarea: 

a) tensiometru; 

b) glucometru; 

c)  aparat de urgență; 

d) pupinel – dezinfecție trusă de mică chirurgie; 

e) trusă medicală de mică chirurgie; 

f) cântar; 

g) calculator. 

5. Efectuează, zilnic, vizita medicală la toți beneficiarii; 

6. Monitorizează, zilnic, starea de sănătate a beneficiarilor, ține legătura permanentă cu medicul de 

familie și, împreună cu acesta, programează beneficiarii la investigații de specialitate, în funcție de 

afecțiunile acestora; 

7. Urmăreşte păstrarea stării de sănătate şi profilaxia îmbolnăvirilor beneficiarilor de servicii din 

centru sau din zona de lucru repartizată, dezvoltarea somatică şi psihomotorie a acestora, redarea 

autonomiei bolnavilor, prin întocmirea şi ţinerea la zi a foilor de observaţie şi de evoluţie a stării de 

sănătate, efectuarea programelor de recuperare şi a epicrizei de etapă; 

8. Asigură asistenţă medicală şi de urgenţă prin examinare zilnică a beneficiarilor cu afecţiuni acute, 

aplicarea medicaţiei acute şi internarea acestora în unităţi specializate; 

9. Selecţionează beneficiarii care urmează să fie supuşi acţiunilor de recuperare medicală, participă la 

elaborarea programelor de recuperare şi organizează aplicarea acestora atât în cadrul centrului precum şi 

în unităţi sanitare de specialitate din structura Ministerului Sănătăţii; 

10. Controlează calitatea tratamentelor şi îngrijirilor medicale, a activităţii de recuperare prin masaj a 

procedurilor, a programelor ergoterapeutice şi recuperatorii şi, după caz, participă nemijlocit la aplicarea 

acestora; 

11. În raport cu starea de sănătate a asistaţilor, întocmeşte registre de medicamente şi materiale 

sanitare; 

12. Răspunde de organizarea şi funcţionarea carantinei, precum şi de aplicarea altor măsuri 

antiepidemice care se impun; 

13. Controlează şi supraveghează permanent starea de curăţenie şi aplicarea măsurilor igienico-

sanitare în saloane, săli de tratament, săli de mese, bucătării, grupuri sanitare etc. 

14. Controlează şi asigură condiţiile igienico - sanitare de păstrare şi administrare a medicamentelor, 

de sterilizare a instrumentarului, de utilizarea şi întreţinerea aparaturii din dotare; 

15. Controlează şi avizează meniul, zilnic, urmărind asigurarea numărului de calorii, regimurile 

alimentare, dietetice şi să respecte regulile de igienă alimentară; 

16. Solicită efectuarea trimestrială şi, ori de câte ori situaţia o impune, de către personalul care 

lucrează în cadrul blocurilor alimentare din unităţile de asistenţă şi protecţie socială, a analizelor 

medicale, conform baremului centrului de medicină preventivă şi hotărăşte utilizarea sau nu a 

personalului respectiv, în funcţie de rezultatul analizelor; 

17. Hotărăşte învoirea beneficiarilor în familie, stabilind perioadă şi conduită terapeutică de urmat; 

18. În caz de deces al beneficiarului, întocmeşte documentele necesare şi urmăreşte îndeplinirea 

formelor administrative pentru înhumare; 

19. Organizează şi controlează activitatea personalului din subordine, dispunând măsurile care se 

impun; 

20. Participă la formele de perfecţionare a pregătirii profesionale, organizate în unitate sau, după caz, 

în alte unităţii din sistemul Ministerului Sănătăţii; 

21. Păstrează secretul profesional, neîmpărtăşind altei persoane din afara echipei medicale, cu 

excepţia cazurilor precizate de lege, informaţiile obţinute în urma exercitării profesiei, referitor la un 

bolnav sau beneficiar; 
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22. Urmăreşte şi răspunde de respectarea normelor igienice, de preparare, conservare şi distribuire a 

hranei la beneficiarii de servicii; 

23. Împreună cu asistentul social al unităţii are obligaţia să anunţe rudele beneficiarilor de servicii în 

caz de îmbolnăvire gravă a acestora; 

24. Răspunde de dotarea cabinetului medical cu medicamente şi materiale sanitare necesare pentru 

îngrijirea sănătăţii beneficiarilor de servicii; 

25. Întocmeşte planul anual de activitate medico-sanitară, pe care îl supune spre aprobare șefului de 

centru; 

26. Răspunde de efectuarea, de către întregul personal angajat al instituţiei, a controlului medical 

periodic şi informează șeful de centru de respectarea prevederilor legale în acest sens; 

27. Îi este interzisă utilizarea aparatelor foto, de înregistrare audio-video şi de stocare a datelor în 

incinta Complexului de Îngrijire şi Asistenţă Dobrița; 

28. Distribuirea în mass-media a imaginilor şi înregistrărilor audio-video din cadrul Complexului de 

Îngrijire şi Asistenţă Dobrița sunt interzise; 

29. Îndeplineşte şi alte sarcini trasate de către şefii ierarhici superiori; 

30. Execută activitățile prevăzute de Ordinul Ministerului Muncii şi Justiţiei Sociale nr. 82/ 2019 

privind aprobarea standardelor specifice minime de calitate obligatorii pentru serviciile sociale destinate 

persoanelor adulte cu dizabilități, precum și de alte prevederi legislative în vigoare. 

 

 (3) Atribuţiile kinetoterapeutului sunt următoarele: 

1. Își desfășoară activitatea atât în sala de kinetoterapie, cât și la patul beneficiarului, pentru 

beneficiarii imobilizați; 

2. Kinetoterapeutul, angajat cu contract individual de muncă la Centrul de Abilitare și Reabilitare 

pentru Persoane Adulte cu Dizabilități Dobrița, desfășoară activitățile prevăzute în fișa postului și în 

cadrul Centrului de Îngrijire și Asistență pentru Persoane Adulte cu Dizabilități Dobrița în procent de 

80% pentru un număr de 50 de beneficiari (în cadrul Centrului de Abilitare și Reabilitare pentru Persoane 

Adulte cu Dizabilități Dobrița desfășoară activități în procent de 20%, pentru un număr de 11  

beneficiari); 

3. Cunoaște, aplică și desfășoară activitățile conform “Standardelor specifice minime de calitate 

obligatorii” pentru  serviciile sociale destinate persoanelor adulte cu handicap; 

4. Procedeele specifice activității de kinetoterapie sunt stabilite în funcție de afecțiunea fiecărui 

beneficiar. Acestea pot fi: 

a) Mobilizări pasive, active, active cu rezistență; 

b) Posturări;  

c) Tehnici de facilitare neuro - proprioceptivă; 

d) Posturi reflexe - inhibitorii; 

e) Exerciții de stabilizare; 

f) Reeducare senzorială; 

g) Posturi antalgice; 

h) Mișcări de tracțiune și alunecare în articulații; 

i) Programul williams fazele I, II, III în sindromul algofunțional lombosacrat; 

j) Exerciții de stabilizare; 

k) Tehnici de transfer. 

În urma aplicării acestor procedee, rezultatele obținute pot fi: creșterea mobilității articulare; 

combaterea durerii/ relaxare generală; corectarea posturii și a aliniamentului corpului; creșterea forței 

și rezistenței musculare; reeducarea coordonării și a echilibrului; antrenarea la efort; reeducarea 

respiratorie; reeducarea sensibilității; 

5. Își desfășoară activitatea folosindu-se minim de următoarele dispozitive: 

a)  spalier; 

b)  roată umăr; 

c)  stepper; 

d)  bandă mers; 

e)  bicicletă medicinală; 

f)  benzi elastice; 
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g)  minibicicletă medicinală.  

6. Aplicarea de tehnici și exerciții pentru obținerea unui grad ridicat de independență funcțională, în 

vederea desfășurării cu ușurință a activităților zilnice; 

7. Aplicarea de tehnici și exerciții pentru schimbarea poziției corpului, mutarea corpului dintr-un loc 

în altul; 

8. Aplicarea de tehnici și exerciții pentru mutarea sau manipularea obiectelor folosind mâna, degetele, 

brațul, alte părți ale corpului; 

9. Aplicarea de tehnici și exerciții pentru deplasarea prin mers, deplasarea folosind echipamente sau 

mijloace de transport; 

10. Ca membru al echipei profesionale, stabileşte planul de tratament specific, obiectivele, specifice, 

programul de lucru, locul şi modul de desfăşurare, în vederea educării/ reeducării unor deficienţe, 

prevenirea sau recuperarea unor dizabilităţi ca urmare a unor boli, leziuni sau pierderea unui segment al 

corpului; 

11. Utilizează tehnici, exerciţii, masaje, aplicaţii cu gheaţă, apă şi căldură, diferite procedee, conform 

conduitei terapeutice şi obiectivelor fixate; 

12. Stabileşte necesarul de echipament şi se implică în procurarea acestuia; 

13. Stabileşte programul de kinetoterapie care trebuie urmat de beneficiarul de servicii şi instruieşte 

persoanele implicate în îngrijirea acestuia în aplicarea acelui program; 

14. Evaluează amănunţit capacitatea funcţională a beneficiarului pentru terapia ocupaţională; 

15. Analizează concordanţa dintre posibilităţile beneficiarilor şi exigenţele specifice diferitelor 

activităţi, în scopul orientării către o activitate concretă; 

16. Ţine cont de îndrumarea cadrelor medicale de specialitate, luând în considerare diagnosticul clinic 

şi funcţional, tratamentele aplicate, capacitatea restantă de muncă a beneficiarului, starea fizică şi psihică 

a acestuia; 

17. Evaluează şi reevaluează, în timp, progresele făcute de beneficiar, adaptează planul de tratament 

în funcţie de evoluţia acestuia; 

18. Asistă şi dă indicaţii – în programul de kinetoterapie – personalului care nu este de specialitate 

(asistent social, terapeut ocupaţional, instructor de educaţie, infirmieră); 

19. Se implică în activităţile complementare ale instituţiei; 

20. Dezvoltă relaţia beneficiarului de servicii cu comunitatea:  

21. Creează evenimente de interacţiune cu alte persoane din afara instituţiei şi participă, împreună cu 

beneficiarii, la aceste evenimente; 

22. Realizează, periodic, împreună cu echipa de specialişti a instituţiei, fişa de reevaluare a 

beneficiarului, la 6 luni sau ori de câte ori apar schimbări semnificative; 

23. Îndeplineşte activităţi de supraveghere a beneficiarilor atunci când este solicitată această activitate 

în mod direct, conform unui grafic de supraveghere sau pe perioade scurte solicitate de către şefii ierarhici 

superiori în scopul bunei desfăşurări a activităţii; 

24. Îi este interzisă utilizarea aparatelor foto, de înregistrare audio-video şi de stocare a datelor în 

incinta Complexului de Îngrijire şi Asistenţă Dobrița; 

25. Distribuirea în mass-media a imaginilor şi înregistrărilor audio-video din cadrul Complexului de 

Îngrijire şi Asistenţă Dobrița sunt interzise; 

26. Îndeplineşte şi alte sarcini trasate de către şefii ierarhici superiori. 

 

(4) Atribuţiile psihologului sunt următoarele: 

1. Psihologul își va desfășura activitatea atât pe teren, printre beneficiari, cât și în cabinetul de 

consiliere psihologică, având un program de 8 ore/ zi, 5 zile/ săptămână; 

2. Psihologul, angajat cu contract individual de muncă la Centrul de Îngrijire și Asistență pentru 

Persoane Adulte cu Dizabilități Dobrița, desfășoară activitățile prevăzute în fișa postului și în cadrul 

Centrului de Abilitare și Reabilitare pentru Persoane Adulte cu Dizabilități Dobrița, în procent de 20 % 

pentru un număr de 11 de beneficiari (în cadrul Centrului de Îngrijire și Asistență pentru Persoane Adulte 

cu Dizabilități Dobrița, desfășoară activitățile prevăzute în fișa postului în procent de 80 %, pentru un 

număr de 50 beneficiari; 

3. Cunoaște, aplică și desfășoară activitățile conform “Standardelor specifice minime de calitate 

obligatorii” pentru serviciile sociale destinate persoanelor adulte cu handicap; 
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4. Pentru fiecare ședință, raportul de consiliere psihologică este srict confidențial; 

5. În timpul acestor ședinte nu este admisă tulburarea discuției nici din partea personalului, nici din 

partea altor beneficiari. Aceste ședințe vor avea obiective clare și bine stabilite; 

6. Principalele obiective, care trebuie atinse prin intermediul consilierii psihologice sunt următoarele: 

a) Promovarea stării de bine și a sănătății;  

b) Dezvoltarea comportamentului adecvat situațiilor sociale; 

c) Dezvoltarea atenției și gândirii pozitive; 

d) Adecvarea emoțiilor, conștientizarea de sine; 

e) Optimizare și dezvoltare personală, autocunoaștere; 

f) Prevenția situațiilor care aduc atingere stării de bine și dezvoltării personale; 

g) Îmbunătățirea relațiilor dintre beneficiari și cei din jur și acceptarea acestuia indiferent de 

gradul și tipul de dizabilitate; 

h) Diminuarea devianțelor de conduită (limbaj coprologic, consum de alcool, dependența de 

tutun, cafea); 

i) Reducerea anxietății, creșterea rezistenței la stres, frustrare, controlul furiei; 

j) Întărirea încrederii în sine, în forțele proprii;  

k) Diminuarea sentimentului de inutilitate; 

l) Evitarea situațiilor de izolare socială și depresie. 

7. Psihologul relaționează cu beneficiarul, menține un climat suportiv, dovedește respect și oferă 

acestuia confort fizic și psihic. Psihologul, prin relația de serviciu pe care o are cu beneficiarii de servicii 

trebuie, în primul rând, să ofere un exemplu de igienă și comportament sănătos utilizând, în același timp, 

numele și formula de adresare preferată de aceștia. Relația dintre psiholog și persoana consiliată este una 

de alianță, de participare și colaborare reciprocă; 

8. În activitatea desfășurată, va avea în vedere următoarele obiective comune: 

a) Schimbare comportamentală; 

b) Dezvoltarea capacitățior adaptative; 

c) Dezvoltarea capacităților decizionale; 

d) Îmbunătățirea relațiilor interpersonale. 

9. În cel mult 5 zile de la admitere, psihologul realizează evaluarea psihologică a beneficiarului, 

aceasta având ca scop identificarea nevoilor specifice ale beneficiarului. Acesta este evaluat din punct de 

vedere al limbajului, sanătății mentale și cogniție. Evaluarea se realizează în funcție de obiectivul general 

și obiectivele pe termen scurt sau mediu stabilite pentru beneficiar și ori de câte ori este nevoie și se face 

cel puțin o dată pe an; 

10. După efectuarea evaluării psihologice inițiale se completează planul personalizat (pp) pentru 

fiecare beneficiar. În planul personalizat (pp) sunt specificate: 

a. Serviciile și activitățile care vor fi acordate beneficiarului, pe baza evaluării; 

b. Programarea (zilnică, săptămânală, lunară); 

c. Timpul aferent intervenției, exprimat în ore/ zi sau ore/ săptămână; 

d. Modalitățile de intervenție (individual/ grup). Planul personalizat (pp), realizat în baza 

evaluării inițiale, se întocmește pentru o perioadă de maxim 6 luni și se realizează individual; 

11. Psihologul completează  fișa psihologică individuală a fiecărui beneficiar de servicii; 

12. Psihologul utilizează metoda observației, care este o tehnică de culegere a informației, iar aceasta 

poate fi:  

a) Directă, prin culegerea de informații direct de la fața locului, prin urmărirea conduitei 

beneficiarului; 

b) Indirectă, prin culegerea informațiilor de la ceilalți beneficiari și de la personalul de specialitate 

care intră în contact direct cu aceștia; 

Rezultatul evaluării psihologice este strict confidenţial; 

13. Fișa psihologică este un instrument care servește drept centralizator al tuturor datelor de natură 

psihică de care beneficiarul dispune. În fișă vor fi înscrise date culese din documentele beneficarului la 

internare, precum și datele obținute pe baza observațiilor și convorbirilor cu beneficiarul. Aceasta se 

realizează anual, dar și mai repede, atunci când apar modificări în conduita beneficiarului. Datele din fișa 

psihologică sunt strict confidențiale; 
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14. Psihologul, împreună cu echipa multidisciplinară stabilește fișa de monitorizare de lucru a fiecărui 

beneficiar, în care consemnează serviciile și activitățile care vor fi acordate beneficiarului, intervenția și 

durata acestora, realizate în funcție de standardele specifice de calitate; 

15. La încetarea acordării serviciilor, personalul implicat, împreună cu managerul de caz, completează 

rubrica de concluzii din planul personalizat (pp), precizând evoluția persoanei și problemele întâmpinate, 

iar fișa de monitorizare este inclusă în dosarul beneficiarului; 

16. Psihologul ajută beneficiarul în vederea demarginalizării, încurajează şi sprijină beneficiarii să-şi 

menţină contactele sociale sau, după caz, să revină în familie şi în comunitate; 

17. Are în vedere ca, prin tehnici psihologice, să se realizeze o stimulare psiho-senzorio-motorie a 

beneficiarului; 

18. Realizează evaluarea psihologică a beneficiarilor de servicii; 

19. Stabileşte programul individual de terapie psihosocială al beneficiarului, cu obiectivele şi 

activităţile de urmat, după stabilirea concluziilor evaluării; 

20. Stabileşte un orar de lucru individual cu beneficiarii de servicii aflaţi în urmărire; 

21. Aplică, periodic, grile de evaluare a programelor de terapie, urmărind evoluţia stării beneficiarului 

de servicii; 

22. Întocmeşte şi participă la programele de integrare socială pentru beneficiarii de servicii propuşi 

dezinstituţionalizării; 

23. Transmite informaţii şi cunoştinţe cu privire la diagnosticul beneficiarului de servicii, regulile de 

bază pentru ameliorarea prognosticului; 

24. Organizează, periodic, întâlniri cu instructorul de educaţie pentru stabilirea obiectivelor şi 

activităţilor cuprinse în programul individual al beneficiarului de servicii. Urmăreşte modul în care 

acestea sunt aplicate şi monitorizează permanent rezultatele obţinute; 

25. Discută, permanent, cu asistentul social despre programul individual al beneficiarului de servicii, 

stabilind acţiuni comune de îmbunătăţire a stării acestuia; 

26. Face propuneri şefului de centru pentru reorganizarea activităţii beneficiarilor de servicii, precum 

şi a programelor de lucru a personalului de educaţie; 

27. Participă la diferite întâlniri de specialitate, dacă este solicitat de şeful de centru; 

28. Întocmeşte documentele specifice (fişe individuale, fișa de monitorizare, fişa de evaluare, 

rapoarte, analize) pentru activităţile la care participă şi care i se solicită de şeful de centru; 

29. Îndeplineşte activităţi de supraveghere a beneficiarilor, atunci când este solicitată această 

activitate în mod direct, conform unui grafic de supraveghere sau pe perioade scurte, solicitate de către 

şefii ierarhici superiori în scopul bunei desfăşurări a activităţii; 

30. Îi este interzisă utilizarea aparatelor foto, de înregistrare audio-video şi de stocare a datelor în 

incinta Complexului de Îngrijire şi Asistenţă Dobrița; 

31. Distribuirea în mass-media a imaginilor şi înregistrărilor audio-video din cadrul Complexului de 

Îngrijire şi Asistenţă Dobrița sunt interzise; 

32. Îndeplineşte şi alte sarcini trasate de către şefii ierarhici superiori. 

 

(5) Atribuţiile asistentului social sunt următoarele: 

1. Asistentul social își va desfășură activitatea atât pe teren, printre beneficiari cât și în cabinetul de 

asistență socială, care este localizat în clădirea administrativă, dotat cu calculator, birou și spatiu 

depozitare dosare personale ale beneficiarilor, cu încuietoare, având un program de 8 ore/ zi, 5 zile/ 

săptămână; 

2. Asistentul social, angajat cu contract individual de muncă în cadrul Centrului de Îngrijire și 

Asistență pentru Persoane Adulte cu Dizabilități Dobrița desfășoară activitățile prevăzute în fișa postului 

și în cadrul Centrului de Abilitare și Reabilitare pentru Persoane Adulte cu Dizabilități Dobrița, în procent 

de 20 % pentru un număr de 11 de beneficiari (în cadrul Centrului de Îngrijire și Asistență pentru 

Persoane Adulte cu Dizabilități Dobrița, desfășoară activitățile prevăzute în fișa postului în procent de 

80%, pentru un număr de 50 beneficiari; 

3. Cunoaște, aplică și desfășoară activitățile conform “Standardelor specifice minime de calitate 

obligatorii” pentru serviciile sociale destinate persoanelor adulte cu handicap; 

4. Acordă asistență, suport și susținere permanentă a beneficiarilor; 



20 

 

5. Identifică și dezvoltă rețeaua comunitară, în vederea facilitării complexității intervenției și 

accesului persoanelor beneficiare la serviciile oferite de instițutiile și organizațiile de la nivel local; 

6. Mediază relațiile dintre beneficiar și personal, în vederea obținerii unei cooperării pozitive; 

7. Informează, periodic, beneficiarii cu privire la importanța respectării regulilor educației sexuale; 

8. Mediază relațiile dintre beneficiar și membrii familiei, prieteni, rude, în vederea obținerii unei 

cooperării pozitive (telefonic sau prin corespondență); 

9. Derulează  programe particularizate de lucru cu beneficiarii; 

10. Va informa și sprijini direct beneficiarii, în scopul realizării unei alegeri între două sau mai multe 

alternative, beneficiarul fiind constant în centrul procesului, într-un mediu formalizat și de încredere; 

11. Oferă asistență și suport pentru luarea unei decizii;  

12. Informare și consiliere cu privire, fără a se limita, la drepturile și facilitățile sociale existente, 

clarificări privind demersurile de obținere a acestora;  

13. Oferă asistență și suport pentru ordonarea logică a informațiilor privind identificarea unei 

probleme, în funcție de context;  

14. Oferă asistență și suport pentru exploatarea și evaluarea alternativelor;  

15. Oferă asistență și suport pentru alegerea variantei finale și asumarea responsabilității 

consecințelor;  

16. Oferă asistență și suport pentru desfășurarea de acțiuni de către beneficiar, conform deciziei luate;  

17. Oferă asistență și suport pentru revizuirea deciziei luate, după caz, în funcție de modificarea 

contextului; 

18. Asigură consilierea socială, care va cuprinde: cunoașterea mediului social, stimularea/ învățarea 

unui comportament adecvat situațiilor sociale, implicarea în activități sportive, culturale, artistice 

desfășurate în comunitate, participarea la acțiuni de recreere și petrecere a timpului liber, la acțiuni de 

meșteșugărit, pictură, vizite, excursii, participarea la slujbe religioase în funcție de cultul dorit; 

19. Asistentul social va încuraja beneficiarii să se implice sau să participe la acțiuni din comunitate, 

singuri sau însoțiți de cel puțin un membru al personalului, în conformitate cu recomandările din Planul 

personalizat; 

20. Propune și realizează activități de integrare și participare socială și civică; 

21. Întocmeşte, împreună cu echipa multidisciplinară, Planul individual de intervenţie al fiecărui 

beneficiar, pe care-l revizuieşte o dată la 6 luni; 

22. Participă, împreună cu personalul de la DGASPC Gorj, la întocmirea anchetelor sociale ale 

beneficiarilor; 

23. Întocmeşte şi participă la diverse programe de integrare socială pentru beneficiarii de servicii 

propuşi dezinstituţionalizării; 

24. Informare - transmitere de cunoştinţe şi deprinderi (organizează activităţi specifice de socializare 

şi recuperatorii, de grup şi individuale ca o continuitate a muncii psihologului); 

25. Organizează şi desfăşoară programe/ activităţi de socializare/ resocializare cu beneficiarii de 

servicii, axându-se pe diminuarea marginalizării sociale; 

26. Se informează cu privire la datele din ancheta psiho-socială a fiecărui beneficiar de servicii: date 

de identitate, condiţiile în care a trăit, starea fizică şi mentală a fiecăruia, date despre deficienţă/ 

dizabilitate, evoluţia, psihologia familiei şi efectele produse de lipsa familiei, modalităţi practice de 

educare/ recuperare cu toţi beneficiarii; 

27. Desfăşoară activităţi de socializare, ca membru al unei echipe pluridisciplinare, colaborând, 

permanent, cu psihologul, medicii şi cu ceilalţi specialişti din instituţie; 

28. Desfăşoară, cu beneficiarii de servicii, activităţile din Planul de recuperare individual şi 

consemnează, cu prilejul reevaluărilor prevăzute de lege, evoluţia fiecăruia în Fişa individuală de 

înregistrare a progresului fiecărui beneficiar de servicii; 

29. Iniţiază şi antrenează beneficiarii de servicii la diverse lucrări practice, în vederea diminuării 

sentimentului de inutilitate socială (efectuarea ordinii şi curăţeniei în incinta unităţii, lucrări de întreţinere 

a spaţiilor cu flori, lucrări de întreţinere a grădinii de legume şi zarzavaturi), potrivit Planului de 

Recuperare; 

30. Asigură informarea beneficiarului/ reprezentantului legal asupra procesului de furnizare a 

serviciilor în cazul primirii în regim de urgenţă a acestuia în termen de 48 de ore de la admitere; 

31. Încurajează şi sprijină beneficiarii să-şi exercite drepturile legale; 
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32. Asigură monitorizarea activităţilor întreprinse de beneficiari în afara unităţii, în scopul prevenirii 

unor situaţii de abuz/ exploatare a beneficiarilor; 

33. Contribuie la stimularea beneficiarului de servicii pentru cunoaşterea comunităţii; 

34. Dezvoltă relaţia beneficiarului de servicii cu comunitatea, prin crearea de evenimente de 

interacţiune cu alte persoane din afara instituţiei şi participă, împreună cu beneficiarii, la aceste 

evenimente; 

35. Contribuie la: 

- Formarea unei imagini pozitive a beneficiarului de sine;  

- Acceptarea celuilalt, indiferent de gradul şi tipul de dizabilitate; 

- Socializarea/ resocializarea beneficiarilor; 

- Diminuarea marginalizării sociale. 

36. Întocmeşte şi completează documentele specifice activităţii sale: Planul Individual de Intervenţiei, 

Fişa de evaluare iniţială şi reevaluare; 

37. Realizează, periodic, împreună cu echipa de specialişti a instituţiei, fişele de evaluare ale 

beneficiarilor de servicii; 

38. Deţine un Registru privind protecţia împotriva abuzurilor, în care se consemnează situaţiile 

sesizate precum şi măsurile care au fost luate, acestea urmând a fi consemnate şi în dosarul beneficiarului; 

39. Semnează, când este cazul, documente oficiale sau sarcini, solicitate de superiori; 

40. Îndeplinește activităţi de supraveghere a beneficiarilor atunci când este solicitată această activitate 

în mod direct, conform unui grafic de supraveghere sau pe perioade scurte solicitate de către şefii ierarhici 

superiori, în scopul bunei desfăşurări a activităţii; 

41. Îi este interzisă utilizarea aparatelor foto, de înregistrare audio-video şi de stocare a datelor în 

incinta Complexului de Îngrijire şi Asistenţă Dobrița; 

42. Distribuirea în mass-media a imaginilor şi înregistrărilor audio-video din cadrul Complexului de 

Îngrijire şi Asistenţă Dobrița sunt interzise; 

43. Îndeplineşte şi alte sarcini trasate de către şefii ierarhici superiori. 

 

(6) Atribuțiile asistentului medical balneofizioterapie sunt umătoarele: 

1.  Respectă obligaţiile asumate prin semnarea contractului individual de muncă; 

2.  Asistentul medical balneofizioterapie, angajat cu contract individual de muncă la Centrul de 

Abilitare și Reabilitare pentru Persoane Adulte cu Dizabilități Dobrița, desfășoară activitățile prevăzute în 

fișa postului și în Centrul de Îngrijire și Asistență pentru Persoane Adulte cu Dizabilități Dobrița în 

procent de 80 %, pentru un număr de 50 beneficiari, (în cadrul Centrului de Abilitare și Reabilitare pentru 

Persoane Adulte cu Dizabilități Dobrița asistentul medical balneofizioterapie desfășoară activități în 

procent de 20 % pentru un număr de 11 de beneficiari;  

3.  Asigură derularea etapelor procesului de acordare a serviciilor sociale, cu respectarea prevederilor 

legii, a standardelor minime de calitate aplicabile şi a regulamentului serviciului social; 

4.  Colaborează cu specialişti din alte centre în vederea soluţionării cazurilor, identificării de resurse; 

5.  Respectă standardelor minime de calitate; 

6.  Întocmeşte rapoarte periodice cu privire la activitatea derulată; 

7. Face propuneri de îmbunătăţire a activităţii, în vederea creşterii calităţii serviciului şi respectării 

legislaţiei; 

8. Realizează activităţile de pregătire a pacienţilor şi a aparaturii pentru aplicarea tratamentului; 

9. Se ocupă de aplicarea tratamentelor cu curenţi de joasă, medie şi înaltă frecvenţă, precum şi 

tratament cu câmpuri magnetice; 

10. Se ocupă de aplicarea tratamentelor de hidroterapie, băi galvanice, băi kineto, duş subacvatic; 

11. Se ocupă de aplicarea tratamentelor de fototerapie: ultraviolete, infraroşii; 

12. Asigură efectuarea exerciţiilor kinetice pentru recuperarea beneficiarilor din cadrul Complexului 

de Îngrijire şi Asistenţă Dobrița, care au diferite afecţiuni; 

13. Evaluează efectele obţinute prin tratament; 

14. Asigură curăţenia şi dezinfecţia aparaturii pe care o are în dotare; 

15. Are un comportament etic cu beneficiarii, aparţinătorii acestora şi colaboratorii; 

16. Asigură arhivarea documentelor repartizate, produse şi gestionate, conform actelor normative în 

vigoare; 
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17. Organizează activităţi şi programează beneficiarii din cadrul Complexului de Îngrijire şi Asistenţă 

Dobrița pentru tratament; 

18. Asigură prevenirea accidentării beneficiarilor în timpul desfăşurării programului de terapie; 

19. Respectă drepturile persoanelor cu dizabilităţi din cadrul Complexului de Îngrijire şi Asistenţă 

Dobrița; 

20. Poartă echipamentul de protecţie, care va fi schimbat ori de câte ori este nevoie, în vederea 

păstrării igienei şi a aspectului estetic personal; 

21. Îi este interzisă utilizarea aparatelor foto, de înregistrare audio-video şi de stocare a datelor în 

incinta Complexului de Îngrijire şi Asistenţă Dobrița, în scopul unor foloase personale, cu excepţia 

situaţiilor în care este desemnat pentru astfel de activităţi; 

22. Este interzisă discriminarea beneficiarilor pe criterii de rasă, religie, sex, orientare sexuală; 

23. Distribuirea în mass-media a imaginilor şi înregistrărilor audio-video din cadrul Complexului de 

Îngrijire şi Asistenţă Dobrița este interzisă; 

24. Foloseşte un limbaj civilizat cu beneficiarii, colegii de serviciu şi cu personalul din conducerea 

Complexului de Îngrijire şi Asistenţă Dobrița; 

25. Respectă prevederile Regulamentului de organizare şi funcţionare, precum și ale Regulamentului 

de ordine interioară şi orice alte prevederi legale specifice angajaţilor; 

26. Colaborează şi comunică cu toate serviciile din cadrul DGASPC Gorj; 

27. Respectă prevederile legislaţiei în vigoare din domeniul de activitate şi acţionează în conformitate; 

28. Respectă şi aplică normele de conduită aplicabile personalului contractual din autoritățile și 

instituțiile publice, prevăzute în Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/ 2019 privind Codul 

administrativ; 

29. Respectă normele PSI şi instrucţiunile de protecţie a muncii sub semnătură proprie şi participă la 

instruirea teoretică şi practică; 

30. Răspunde, după caz, disciplinar, contravenţional, patrimonial, civil, sau penal, pentru faptele 

săvârşite, prin care se încalcă normele legale săvârşite în exercitarea atribuţiilor ce îi revin; 

31. Păstrează confidențialitatea datelor cu caracter personal folosite în activitatea desfășurată; 

32. Îndeplineste atribuțiile prevăzute în Procedura de sistem privind protecția persoanelor fizice în 

ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date, la 

nivelul DGASPC Gorj. 

 

(7) Atribuţiile asistentului medical sunt următoarele: 

1. Oferă sprijin pentru administrarea medicamentaţiei, în limita competenţei, pe baza recomandărilor 

medicului de familie/ specialist; 

2. Asistenții medicali, angajați cu contract individual de muncă în cadrul Centrului de Îngrijire și 

Asistență pentru Persoane Adulte cu Dizabilități Dobrița, desfășoară activitățile prevăzute în fișa postului 

și în cadrul Centrului de Abilitare și Reabilitare pentru Persoane Adulte cu Dizabilități Dobrița, în procent 

de 20 % pentru un număr de 11 de beneficiari (în cadrul Centrului de Îngrijire și Asistență pentru 

Persoane Adulte cu Dizabilități Dobrița, desfășoară activitățile prevăzute în fișa postului în procent de 80 

%, pentru un număr de 50 beneficiari; 

3. Cunoaște, aplică și desfășoară activitățile conform “Standardelor specifice minime de calitate 

obligatorii” pentru serviciile sociale destinate persoanelor adulte cu handicap; 

4. Oferă sprijin pentru probleme specifice de tip cataterizare, prevenirea ulcerului de decubit (tratarea 

escarelor) şi altele; 

5. Activitatea asistentelor medicale se va desfășura atât în cadrul cabinetului medical, cât și la patul 

bolnavului, în regim de ture 12 cu 24, asigurând asistență medicală continuă; 

6. Asigură, împreună şi sub directă coordonare a medicului de familie și a medicilor specialiști,  

păstrarea sănătăţii şi profilaxiei îmbolnăvirilor; 

7. Asistă medicul cu care lucrează, la consultarea şi diagnosticarea beneficiarilor şi la efectuarea 

tehnicilor medicale corespunzătoare; 

8. Execută, pe baza prescripţiilor medicale, explorările diagnostice, tratamentele, vaccinările şi, după 

caz, procedurile medicale şi măsurile de recuperare, administrarea medicamentelor, aplicarea regimului 

alimentar etc.; 
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9. Repartizează medicului observaţiile privind evoluţia stării de sănătate şi recuperatorie a bolnavilor 

şi beneficiarilor şi completează în fişele acestora parametrii care confirmă observaţiile făcute; 

10. Semnalează medicului cazurile de îmbolnăviri intercurente, asigurând, după caz, izolarea 

bolnavilor sau a beneficiarilor respectivi; 

11.  Programează şi însoţeşte beneficiarii la efectuarea examenelor de specialitate şi, după caz, a 

măsurilor de recuperare; 

12.  Efectuează controlul epidemiologic la internarea în unitate a beneficiarilor, precum şi la revenirea 

acestora în unitatea de asistenţă şi protecţie socială după învoiri, tratamente în unităţi medicale de 

specialitate, de recuperare etc.; 

13.  Organizează şi supraveghează aplicarea în unitate sau în zona de lucru repartizată, a măsurilor 

igienico - sanitare sau antiepidemice; 

14.  Organizează şi controlează aplicarea măsurilor de igienă individuală a beneficiarilor, dispune sau, 

după caz, aplică măsurile care se impun; 

15.  Urmăreşte şi asigură respectarea normelor igienico - sanitare la prepararea, păstrarea, conservarea 

şi distribuirea alimentelor; 

16.  Participă la întocmirea şi controlează respectarea meniurilor pentru beneficiarii din unitate sau 

zona de lucru repartizată, controlează condiţiile igienico-sanitare privind servirea hranei şi asigură 

păstrarea probelor de mâncare pe timp de 24 ore; 

17.  Acordă, în lipsa medicului, ajutor de urgenţă, se îngrijeşte de transportul bolnavului la unitatea 

sanitară de specialitate, urmăreşte şi raportează medicului la revenirea în unitate asupra ajutorului de 

urgenţă acordat, precum şi cu privire la evoluţia stării de sănătate a bolnavului, respectiv la unitatea la 

care a fost internat; 

18.  Îndeplineşte, conform competenţelor sale, orice activitate, pentru a evita punerea în pericol a 

vieţii bolnavilor; 

19.  Gestionează medicamentele şi materialele igienico-sanitare, aparatură şi instrumentarul, răspunde 

de păstrarea şi utilizarea acestora în condiţii igienice şi de sterilizare prescrisă; 

20.  Organizează, controlează şi răspunde de activitatea infirmierelor din subordine privind asigurarea 

şi întreţinerea igienei individuale şi a beneficiarilor de servicii, curăţenia echipamentului lor, spaţiilor de 

cazare, de servire a mesei şi de petrecere a timpului liber, precum şi de respectare a normelor igienico-

sanitare; 

21.  Cunoaşte şi respectă reglementările legale în vigoare, recomandările Organizației Mondiale a 

Sănătății şi Standardele comunităţii europene cu privire la îngrijirea educativă, raţională şi tehnică a 

persoanelor bolnave şi a celor sănătoase; 

22. Păstrează secretul profesional, neîmpărtăşind altei persoane din afara echipei în care lucrează, 

informaţiile obţinute în urma exercitării profesiei, referitor la un anumit bolnav; 

23. Participă la formele de perfecţionare a pregătirii profesionale organizate în unitatea în care 

lucrează, sau după caz, în unităţi de specialitate din cadrul Ministerului Sănătăţii; 

24. Îi este interzisă utilizarea aparatelor foto, de înregistrare audio - video şi de stocare a datelor în 

incinta Complexului de Îngrijire şi Asistenţă Dobrița; 

25. Distribuirea în mass - media a imaginilor şi înregistrărilor audio - video din cadrul Complexului 

de Îngrijire şi Asistenţă Dobrița sunt interzise; 

26. Îndeplineşte si alte sarcini trasate de către şefii ierarhici superiori. 

 

(8) Atribuţiile masorului sunt următoarele: 

1. Activitatea va fi realizată atât în sala de masaj, cât și la patul beneficiarului, pentru beneficiarii 

imobilizați; 

2.Masorul, angajat cu contract individual de muncă la Centrul de Îngrijire și Asistență pentru 

Persoane Adulte cu Dizabilități Dobrița, desfășoară activitățile prevăzute în fișa postului și în cadrul 

Centrului de Abilitare și Reabilitare pentru Persoane Adulte cu Dizabilități Dobrița, în procent de 20 % 

pentru un număr de 11 de beneficiari (în cadrul Centrului de Îngrijire și Asistență pentru Persoane Adulte 

cu Dizabilități Dobrița, desfășoară activitățile prevăzute în fișa postului în procent de 80 %, pentru un 

număr de 50 beneficiari; 

3. Cunoaște, aplică și desfășoară activitățile conform “Standardelor specifice minime de calitate 

obligatorii” pentru serviciile sociale destinate persoanelor adulte cu handicap; 
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4. Activitatea de masaj este împărțită în ședințe, a căror durată este de 10 sau 30 minute/ beneficiar, în 

funcție de diagnosticul acestora. Procedurile principale de masaj sunt următoarele: netezirea; frământatul; 

tapotamentul; fricțiunile; vibrațiile; 

5. Masajul manual se aplică beneficiarului cu diferite unguente antiinflamatoare și ulei de masaj, în 

funcție de afecțiunile acestora; 

6. Masajul manual este aplicat la nivelul membrelor inferioare și exterioare, la nivelul musculaturii și 

coloanei vertebrale, se poate efectua parțial sau general, în funcție de diagnostic;     

7. Desfăşoară activităţi de recuperare motorii şi stimulatorii stabilite de medicul centrului sau medicul 

specialist, direct cu beneficiarii de servicii; 

8. Urmăreşte crearea unui climat de încredere şi prietenie cu beneficiarii de servicii, pentru înlesnirea 

comunicării şi înregistrarea de rezultate pozitive; 

9. Participă la programe de formare în domeniul masajului; 

10. Întocmeşte documente specifice pentru activităţile la care participă şi care i se solicită de către 

superior; 

11. Îndeplineşte activităţi de supraveghere a beneficiarilor atunci când este solicitată această activitate 

în mod direct, conform unui grafic de supraveghere sau pe perioade scurte solicitate de către şefii ierarhici 

superiori în scopul bunei desfăşurări a activităţii; 

12. Îi este interzisă utilizarea aparatelor foto, de înregistrare audio-video şi de stocare a datelor în 

incinta Complexului de Îngrijire şi Asistenţă Dobrița; 

13. Distribuirea în mass-media a imaginilor şi înregistrărilor audio-video din cadrul Complexului de 

Îngrijire şi Asistenţă Dobrița sunt interzise; 

14. Îndeplineşte şi alte sarcini trasate de către şefii ierarhici superiori. 

 

(9) Atribuţiile instructorului de educaţie sunt următoarele: 

1. Instructorii de educatie, angajați cu contract individual de muncă la Centrul de Îngrijire și Asistență 

pentru Persoane Adulte cu Dizabilități Dobrița, desfășoară activitățile prevăzute în fișa postului și în 

cadrul Centrului de Abilitare și Reabilitare pentru Persoane Adulte cu Dizabilități Dobrița, în procent de 

20% pentru un număr de 11 de beneficiari (în cadrul Centrului de Îngrijire și Asistență pentru Persoane 

Adulte cu Dizabilități Dobrița, desfășoară activitățile prevăzute în fișa postului în procent de 80 %, pentru 

un număr de 50 beneficiari; 

2. Organizează activităţi specifice de educare de grup şi individuale ca o continuitate a muncii 

psihologului); 

3. Se informează cu privire la datele din ancheta psiho-socială a fiecărui beneficiar de servicii: date de 

identitate, condiţiile în care a trăit, starea fizică şi mentală a fiecăruia, date despre deficienţa/ dizabilitate, 

evoluţia, psihologia familiei şi efectele produse de lipsa familiei, modalităţi practice de educare/ 

recuperare cu toţi beneficiarii, în vederea implementării unui program educativ în conformitate cu nevoile 

beneficiarului şi standardele în domeniu; 

4. Desfăşoară activităţi educative cu toţi beneficiarii de servicii; 

5. Desfăşoară activităţi educaţionale de recuperare ca membru al unei echipe pluridisciplinare, 

colaborând permanent cu psihologul, medicii, asistenţii sociali şi cu ceilalţi specialişti din instituţie; 

6. Desfăşoară, cu beneficiarii de servicii, activităţile din Planul individual de intervenţie şi 

consemnează, cu prilejul reevaluărilor prevăzute de lege, evoluţia fiecăruia în Fişa de reevaluare a 

progresului fiecărui beneficar de servicii; 

7. Iniţiază şi antrenează beneficiarii de servicii la diverse lucrări practice (efectuarea ordinii şi 

curăţeniei în incinta unităţii, lucrări de întreţinere a spaţiilor cu flori, lucrări de întreţinere a grădinii de 

legume şi zarzavaturi) pe care le efectuează împreună cu ei, potrivit Fişei de evaluare; 

8. Organizează şi desfăşoară întreaga activitate educativă, în conformitate cu prevederile legale 

specifice protecţiei adultului cu dizabilitate şi standardele în domeniu; 

9. Desfăşoară activităţi de autoservire şi autogospodărire, testează interesul beneficiarilor repartizaţi în 

vederea organizării activităţilor de timp liber, conform Orarului zilnic făcut de către psiholog; 

10. Cunoaşte şi stimulează dezvoltarea personalităţii fiecărui beneficiar de servicii: studiază dosarul şi 

fişa medicală pentru cunoaşterea diferitelor forme de deficienţe ale beneficiarului de servicii, urmăreşte 

comportamentul beneficiarului de servicii şi intervine pentru prevenirea/ corectarea diferitelor abateri 
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comportamentale, analizează activităţile şi rezultatele beneficiarilor, le consemnează şi alcătuieşte, 

împreună cu psihologul, fişa psihopedagogică a fiecărui beneficiar de servicii; 

11. Răspunde de sănătatea mintală a beneficiarului de servicii în timpul executării diferitelor tipuri de 

activitate educativă, informând psihologul atunci când apar deviante grave de conduită care ar putea pune 

în pericol integritatea fizică şi/ sau psihică a celor din jur sau când apar forme de autoagresare; 

12. Implementează activităţile din Fișa de monitorizare, realizată de psiholog pentru fiecare beneficiar 

în parte; 

13. Asistă şi observă, permanent, starea beneficiarilor de servicii, reacţiile şi atitudinile lor în faţa 

situaţiilor de învăţare propuse; 

14. Asistă şi îndrumă la desfăşurarea activităţilor cu caracter educativ, având în vedere prevenirea 

posibilelor situaţii conflictuale dintre beneficiari; 

15. Propune îmbunătăţirea bazei materiale necesare desfăşurării activităţilor educativ-recuperative din 

instituţie; 

16. Dezvoltă relaţia beneficiarului de servicii cu comunitatea;  

17. Creează evenimente de interacţiune cu alte persoane din afara instituţiei şi participă, împreună cu 

beneficiarii, la aceste evenimente; 

18. Realizează, periodic, împreună cu echipa de specialişti a instituţiei, fişa de reevaluare a 

beneficiarului, la 6 luni sau ori de câte ori apar schimbări semnificative; 

19. Îndeplineşte activităţi de supraveghere a beneficiarilor atunci când este solicitată această activitate 

în mod direct, conform unui grafic de supraveghere sau pe perioade scurte solicitate de către şefii ierarhici 

superiori în scopul bunei desfăşurări a activităţii; 

20. Îndeplineşte şi alte sarcini trasate de către şefii ierarhici superiori; 

21. Execută activitățile prevăzute de Ordinul Ministerului Muncii şi Justiţiei Sociale nr. 82/ 2019 

privind aprobarea Standardelor specifice minime obligatorii de calitate pentru servicii sociale cu cazare de 

tip Centru de abilitare şi reabilitare pentru persoane adulte cu dizabilităţi; 

22. Îi este interzisă utilizarea aparatelor foto, de înregistrare audio-video şi de stocare a datelor în 

incinta Complexului de Îngrijire şi Asistenţă Dobrița, în scopul unor foloase personale, cu excepția 

situațiilor în care este desemnat pentru astfel de activități; 

23. Distribuirea în mass-media a imaginilor şi înregistrărilor audio-video din cadrul Complexului de 

Îngrijire şi Asistenţă Dobrița este interzisă. 

 

(10) Atribuțile terapeutului ocupațional sunt următoarele: 

1. Respectă obligaţiile asumate prin semnarea contractului individual de muncă; 

2. Terapeutul ocupațional, angajat cu contract individual de muncă la Centrul de Îngrijire și Asistență 

pentru Persoane Adulte cu Dizabilități Dobrița, desfășoară activitățile prevăzute în fișa postului și în 

cadrul Centrului de Abilitare și Reabilitare pentru Persoane Adulte cu Dizabilități Dobrița, în procent de 

20 % pentru un număr de 11 de beneficiari (în cadrul Centrului de Îngrijire și Asistență pentru Persoane 

Adulte cu Dizabilități Dobrița, desfășoară activitățile prevăzute în fișa postului în procent de 80 %, pentru 

un număr de 50 beneficiari); 

3. Asigură derularea etapelor procesului de acordare a serviciilor sociale, cu respectarea prevederilor 

legii, a standardelor minime de calitate aplicabile şi a regulamentului serviciului social; 

4. Colaborează cu specialişti din alte centre, în vederea soluţionării cazurilor, identificării de resurse; 

5. Întocmeşte rapoarte periodice cu privire la activitatea derulată; 

6. Face propuneri de îmbunătăţire a activităţii în vederea creşterii calităţii serviciului şi respectării 

legislaţiei și sesizează conducerii situaţii care pun în pericol siguranţa beneficiarului; 

7. Respectă programul zilnic de lucru, aprobat de conducerea centrului; 

8. Desfăşoară, zilnic, activităţile programate cu beneficiarii; 

9. Răspunde de prezenţa şi integritatea beneficiarilor, pe tot parcursul programului de lucru; 

10. Răspunde de existenţa materialelor didactice, repartizate; 

11. Organizează, permanent, activităţi instructiv - educative şi recuperative, atât în cadrul grupului cât 

şi individual, cu fiecare beneficiar, atunci când este cazul; 

12. Iniţiază activităţi educative speciale pentru adaptarea beneficiarilor la viaţa socială şi formarea 

unei conduite civilizate;  
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13. Permanent, urmăreşte formarea şi consolidarea deprinderilor de igienă, ordine, curăţenie şi 

autoservire; 

14. Participă la servirea hranei pentru beneficiari; 

15. Împreună cu infirmiera, asigură activităţile de îmbrăcare/ dezbrăcare a beneficiarilor, după caz; 

16. Urmărește dezvoltarea comunicării şi stimularea capacităţii de percepere vizuală şi auditivă a 

beneficiarilor; 

17. Urmăreşte obţinerea unor progrese în ceea ce priveşte îndeplinirea unor acţiuni independente ale 

beneficiarilor, prin însuşirea de către aceştia a schemei corporale, a lucrurilor şi a obiectelor din jur, 

precum şi a orientării în mediul înconjurător; 

18. Asigură sprijin și îndrumare pentru creșterea aptitudinilor de scris, desen, modelaj, croșetat și 

tricotat; 

19. Asigură spijin pentru participarea la activități de terapie prin muzică - activități ocupaționale 

(drumeții, excursi, culegerea de plante medicinale); 

20. Asigură sprijin în activităţi de menţinere/ dezvoltare a aptitudinilor cognitive;                                                                                          

21. Asigură sprijin în activităţi de dezvoltare a elementelor din învăţarea de bază: copierea, învăţarea 

prin acţiuni cu două sau mai multe obiecte sau prin joc simbolic, dobândirea de informaţii, dobândirea 

limbajului suplimentar, repetarea;                                                                                                                                                            

22. Asigură sprijin, încurajare în dezvoltarea concentrării, menţinerea atenţiei asupra unor acţiuni/ 

sarcini, dezvoltarea gândirii, exersarea cititului, scrisului, socotitului;                                                                                                                    

23. Implică beneficiarii în experienţe senzoriale cu scop de a explora obiecte, folosind  simţul văzului, 

simţul auzului, simţul tactil, simţul olfactiv, simţul gustativ;                                                                                                                                                                             

24. Sprijină beneficiarii în învățarea unor exerciții, pentru realizarea unor sarcini, pentru realizarea și 

finalizarea programului zilnic, organizarea timpului, sprijin în activităţi de menţinere/ dezvoltare a 

deprinderilor de interacţiune;                                   

25. Sprijină beneficiarii în învățarea unor exerciţii pentru stabilirea de interacţiuni simple sau 

complexe cu membrii familiei, cu persoane cunoscute; 

26. Sprijină beneficiarii în exersarea capacităţilor de a întreţine o conversaţie, de a se comporta în 

diferite situaţii, menținerea și îmbunătățirea relațiilor la nivel interpersonal și /sau intergrupal;                                                                                                                               

27. Aplică metode de cunoaştere a mediului social, stimularea/ învăţarea unui comportament adecvat 

situaţiilor sociale, culturale, artistice, participarea la acţiuni de recreere şi petrecere a timpului liber, 

încurajarea în vederea implicarii și participării la diferite activități, atât în centru cât și în societate;                                                                                                  

28. Îndrumă și sprijină beneficiarul, pentru a participa la programele educative desfășurate în centru;                             

29. Aplică metode de exersare, consolidare a cunoștințelor și abilităților practice și sociale ale 

beneficiarilor, să-și capaciteze întreg potențialul creativ și lucrativ;                                                                                                                                                                            

30. Pe baza observaţiilor făcute în timpul desfăşurării activităţilor, se realizează periodic evaluarea 

beneficiarilor;                     

31. Însoţeşte beneficiarii în timpul excursiilor, taberelor sau plimbărilor organizate de centru,                                                 

cooperează şi colaborează permanent cu psihologul pentru propunerea şi punerea în aplicare a 

obiectivelor necesare pentru desfăşurarea activităţilor şi a programului zilnic desfăşurat în cadrul 

grupelor, precum şi evaluarea beneficiarilor după parcurgerea obiectivelor propuse şi aprobate de 

conducere;                                                                                                                

32. Cooperează permanent cu echipa pluridisciplinară a unităţii în vederea obţinerii celor mai bune 

rezultate din punct de vedere bio-psiho-social al beneficiarilor, conform standardelor specifice de calitate;                                                                               

33. Asigură supravegherea beneficiarilor, precum şi desfăşurarea activităţilor recreativ - educative,                                        

proiectează şi pregăteşte temeinic fiecare activitate, pentru recuperarea, instruirea şi educarea 

beneficiarilor din unitate indiferent de tipul şi gradul de handicap al acestora;                                                                                                                                           

34. Se preocupă de îmbunătăţirea bazei didactice, a cabinetelor audio-vizuale şi sprijină desfăşurarea 

corespunzătoare a activităţii centrului;                                                                                                                                                                                                                

35. Dacă starea medicală a beneficiarului o impune, anunţă imediat medicul centrului sau asistentul 

medical; 

36. Îndeplineşte activităţi de supraveghere a beneficiarilor de servicii sociale din cadrul Centrului de 

Îngrijire şi Asistenţă pentru Persoane Adulte cu Dizabilități Dobrița atunci când este solicitată această 

activitate în mod direct, conform unui grafic de supraveghere sau pe perioade scurte solicitate de către 

șefii ierarhici superiori, în scopul bunei desfăşurări a activităţii; 
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37. Asigură suport necesar în desfăşurarea tuturor activităţilor beneficiarilor;                                                                        

38. Poartă echipamentul de protecţie prevăzut de normele în vigoare pentru păstrarea igienei şi a 

aspectului estetic personal: 

39. Cunoaște, respectă si aplică Ordinul Ministerului Muncii şi Justiţiei Sociale nr. 82/ 2019 privind 

aprobarea Standardelor specifice minime obligatorii de calitate pentru servicii sociale cu cazare de tip 

Centru de abilitare şi reabilitare pentru persoane adulte cu dizabilităţi;                                                                                                                                                                          

40. Foloseşte timpul de muncă exclusiv pentru îndeplinirea sarcinilor de serviciu; în acest sens, nu se 

ocupă în timpul de muncă de activităţi care nu sunt cuprinse în atribuţiile şi îndatoririle sale ori nu sunt 

dispuse de şefii ierarhici;                                               

41. Are un comportament etic cu beneficiarii cât și cu  aparţinătorii acestora; 

42. Îndeplineşte activităţi de supraveghere a beneficiarilor atunci când este solicitată această activitate 

în mod direct, conform unui grafic de supraveghere sau pe perioade scurte solicitate de către şefii ierarhici 

superiori, în scopul bunei desfăşurări a activităţii; 

43. Respectă caracterul confidenţial al datelor despre beneficiari şi activităţile din cadrul centrului, 

secretul serviciului şi îi este interzisă pretinderea sau primirea de foloase necuvenite. Încălcarea acestor 

interdicţii va fi sancţionată conform legislaţiei în vigoare;                                                                                                                      

44. Păstrează secretul profesional, neîmpărtăşind altor persoane, în afara echipei în care lucrează, 

informaţiile obţinute în urma executării profesiei referitoare la un anumit beneficiar;                                                                                                     

45. Răspunde de corectitudinea datelor pe care le consemnează în documentele specifice; 

46. Participă la diferite întâlniri de specialitate dacă este solicitat de către conducerea centrului; 

47. Are obligaţia de a-şi efectua analizele medicale conform legislaţiei în vigoare; 

48. Îi este interzisă părăsirea unităţii în timpul programului de lucru fără acceptul scris al conducerii 

centrului; 

49. Îi este interzisă deţinerea şi consumul de băuturi alcoolice, fumatul, precum şi comercializarea 

diferitelor produse în incinta unităţii; 

50. Îi este interzisă utilizarea aparatelor foto, de înregistrare audio-video şi de stocare a datelor în 

incinta Complexului de Îngrijire şi Asistenţă Dobrița, în scopul unor foloase personale, cu excepția 

situațiilor în care este desemnat pentru astfel de activități; 

51. Distribuirea în mass-media a imaginilor şi înregistrărilor audio-video din cadrul Complexului de 

Îngrijire şi Asistenţă Dobrița este interzisă; 

52. Foloseşte un limbaj civilizat cu beneficiarii, colegii de serviciu şi cu personalul din conducerea 

centrului; 

53. Respectă prevederile Regulamentului de organizare şi funcţionare, precum și ale Regulamentului 

de ordine interioară şi orice alte prevederi legale specifice angajaţilor; 

54. Colaborează şi comunică cu toate serviciile din cadrul DGASPC Gorj; 

55. Respectă prevederile legislaţiei în vigoare din domeniul de activitate şi acţionează în conformitate; 

56. Respectă şi aplică normele de conduită aplicabile personalului contractual din autoritățile și 

instituțiile publice prevăzute în Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/ 2019 privind Codul 

administrativ; 

57. Are obligaţia să manifeste solicitudine şi afectivitate în relaţiile cu persoanele adulte şi copiii ce 

intră sub incidenţa asistenţei sociale, precum şi în relaţiile cu alţi cetăţeni, relaţii legate de specificul şi 

obiectul activităţii instituţiei; 

58. Îndeplineşte şi alte atribuţii specifice prevăzute în standardul specific de calitate aplicabil, în 

legislaţia în vigoare, în regulamentul de organizare şi funcţionare, în metodologiile de organizare şi 

funcţionare, în procedurile de lucru, în alte regulamente aplicabile serviciului social, în dispoziţiile şi în 

notele interne emise de către conducerea Centrului de Îngrijire şi Asistenţă pentru Persoane Adulte cu 

Dizabilități Dobrița şi acţionează, conform dispoziţiilor trasate în situaţii speciale, pentru acoperirea 

nevoilor identificate; 

59. Respectă normele PSI şi instrucţiunile de protecţie a muncii sub semnătură proprie şi participă la 

instruirea teoretică şi practică; 

60. Răspunde, după caz, disciplinar, contravenţional, patrimonial, civil, sau penal, pentru faptele 

săvârşite prin care se încalcă normele legale,  săvârşite în exercitarea atribuţiilor ce îi revin; 

61. Păstrează confidențialitatea datelor cu caracter personal folosite în activitatea desfășurată;                                                                           
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62. Îndeplineste atribuțiile prevăzute în Procedura de sistem privind protecția persoanelor fizice în 

ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date la 

nivelul DGASPC Gorj. 

 

(11) Atribuţiile infirmierei sunt următoarele: 

1. Sprijin pentru îmbrăcat/ dezbrăcat, încălţat/ descălţat, alegerea hainelor adecvate, sprijin pentru 

asigurarea igienei zilnice (spălat şi şters, îngrijirea propriului corp şi a părţilor acestuia, igiena 

eliminărilor, schimbarea materialelor igienico – sanitare);  

2. Cunoaște, aplică și desfășoară activitățile conform “Standardelor specifice minime de calitate 

obligatorii” pentru serviciile sociale destinate persoanelor adulte cu handicap; 

3. Oferă sprijin pentru schimbarea poziţiei corpului, pentru a trece corpul din poziţie orizontală în altă 

poziţie, întoarcerea de pe o parte pe cealaltă a corpului; 

4. Transfer şi mobilizare, pentru deplasarea în interior/ exterior, inclusiv efectuarea de cumpărături; 

5. Activitatea se va desfășura la patul beneficiarului, în regim de ture (12 cu 24) asigurând îngrijirea și 

supravegherea continuă a beneficiarilor; 

6. Secondează asistentul medical, cu care lucrează, în administrarea medicaţiei, efectuarea 

procedurilor, a programelor de ergoterapie, în desfăşurarea procesului educaţional pentru beneficiarii de 

servicii pe care îi deserveşte; 

7. Participă la formarea beneficiarilor de servicii, a deprinderilor de igienă individuală, semnalând 

asistentului medical orice modificare somatică sau comportamentală a acestora; 

8. Însoţeşte beneficiarii de servicii la aplicarea tratamentelor şi procedurilor, sau a măsurilor 

ergoterapeutice, precum şi pe durata necuprinsă în programul organizat, dialogând cu aceştia şi 

manifestând starea afectivă necesară formării de noi deprinderi; 

9. Asigură igiena corporală a beneficiarilor de servicii, a lenjeriei de corp, articole de îmbrăcăminte, 

precum şi a lenjeriei de pat şi a cazarmamentului. După caz, însoţeşte beneficiarii de servicii la grupurile 

sanitare sau baie. Efectuează îmbăierea beneficiarilor de servicii de câte ori este nevoie; 

10. Pregăteşte beneficiarii de servicii pentru efectuarea programelor de ergoterapie şi de recuperare, 

servirea mesei, precum şi pentru odihnă; 

11. Serveşte masa beneficiarilor de servicii, asigurând vesela şi condiţiile igienico-sanitare necesare, 

alimentează beneficiarii care au nevoie de astfel de ajutor, urmărind educarea şi formarea acestora pentru 

a se hrăni fără ajutorul altei persoane; 

12. Participă la efectuarea controlului epidemiologic şi la aplicarea măsurilor igienico-sanitare care se 

impun; 

13. Participă la formele de perfecţionare a pregătirii profesionale organizate în unitatea în care 

lucrează.  

14. Răspunde de supravegherea şi securitatea beneficiarilor de servicii; 

15. Anunţă imediat şeful de centru, medicul sau asistenta medicală de absenţa sau la dispariţia unui 

beneficiar de servicii; 

16. Răspunde de starea mobilierului din unitate, inclusiv uşi şi ferestre iar, împreună cu îngrijitoarea 

de curăţenie, răspunde de starea grupurilor sanitare; 

17. Înlocuieşte şi transportă în condiţii igienice, la spălătorie, rufăria murdară; 

18. Predă şi primeşte lenjeria, îmbrăcămintea şi încălţămintea beneficiarilor de servicii la fiecare 

schimb de tură; 

19. Efectuează curăţenia şi dezinfecţia dormitoarelor; 

20. Supraveghează beneficiarii în spaţiile comune cât şi în dormitoare; 

21. Efectuează aerisirea periodică a dormitoarelor şi răspunde de încălzirea corespunzătoare a 

acestora; 

22. Participă la curăţenia generală a unităţii, ori de câte ori este nevoie; 

23. Transportă ploştile, urinarele cu dejecţiile bolnavilor, le videază, le spală şi le dezinfectează;                                                                                     

24. Efectuează şi întreţine igiena paturilor, a noptierelor şi a  mobilierului; 

25. Îi este interzisă utilizarea aparatelor foto, de înregistrare audio-video şi de stocare a datelor în 

incinta Complexului de Îngrijire şi Asistenţă Dobrița; 

26. Distribuirea în mass-media a imaginilor şi înregistrărilor audio-video din cadrul Complexului de 

Îngrijire şi Asistenţă Dobrița sunt interzise; 
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27. Pregăteşte saloanele pentru dezinfecţie ciclică şi ajută echipa de dezinsecţie la efectuarea acesteia; 

28. Anunţă imediat asistentele medicale şi scrie în procesul verbal de predare - primire al serviciului 

următoarele evenimente petrecute în sectorul ei de activitate: 

- decesul unui beneficiar de servicii, inclusiv circumstanţele în care s-a produs; 

- îmbolnăvirile constatate personal ale beneficiarilor de servicii; 

- rănire/ vătămare importantă ori accident ale beneficiarilor de servicii; 

- orice acuzaţie privind comportamentul inadecvat al unui membru al personalului; 

- absenţa nejustificată din Complex a unui beneficiar de servicii. 

29. Îndeplineşte şi alte sarcini trasate de către şefii ierarhici superiori. 

 

(12) Atribuţiile instructorului de ergoterapie sunt următoarele: 

1. Instructorul de ergoterapie, angajat cu contract individual de muncă la Centrul de Îngrijire și 

Asistență pentru Persoane Adulte cu Dizabilități  Dobrița, desfășoară activitățile prevăzute în fișa postului 

și în cadrul Centrul de Abilitare și Reabilitare pentru Persoane Adulte cu Dizabilități Dobrița, în procent 

de 20 % pentru un număr de 11 de beneficiari (în cadrul Centrul de Îngrijire și Asistență pentru Persoane 

Adulte cu Dizabilități Dobrița, desfășoară activitățile prevăzute în fișa postului în procent de 80 %, pentru 

un număr de 50 beneficiari; 

2.  Îndrumă şi asistă la îmbrăcarea - dezbrăcarea corectă a hainelor şi alegerea lor după sezon, zile 

festive; 

3.  Îndrumă şi asistă la folosirea, în mod civilizat a grupului sanitar; 

4.  Oferă sprijin beneficiarilor pentru formarea sau recăpătarea deprinderilor de viaţa cotidiană; 

- Îndrumă şi asistă la maniera în care îşi întreţin beneficiarii camera de locuit, aranjarea 

paturilor, aerisirea camerei, ştergerea prafului, îngrijirea florilor; 

- Îndrumă şi asistă la servirea mesei de către beneficiarii de servicii, precum și utilizarea 

corectă a tacâmurilor; 

5.  Oferă sprijin pentru cultivarea deprinderilor de muncă: 

- Îndrumă şi asistă la efectuarea curăţeniei în cadrul curţii unităţii; 

- Îndrumă şi asistă la activitatea cognitiv perceptivă a uneltelor de grădinărit; 

- Îndrumă şi asistă la activităţi cu caracter oculo-manual de împletit, croşetat, tricotat, cusături 

cu acul, mici reparaţii ale hainelor; 

6. Oferă sprijin pentru reformarea autonomiei personale în mediu ambient: 

- Îndrumă şi asistă la activităţi cu caracter cognitiv, utilizând ca metodă observaţia directă a 

beneficiarului de servicii pus în situaţia de a recunoaşte diferite părţi constitutive ale Complexului de 

Îngrijire şi Asistenţă Dobrița (dormitoare, grupuri sanitare, sala de mese, spălătoria etc.); 

- Îndrumă şi asistă la activităţi cu caracter cognitiv, utilizând ca metodă observaţia directă a 

beneficiarului de servicii pus în situaţia de a recunoaşte anumite obiective din cadrul comunităţii 

(biserica, alimentară), având ca obiectiv socializare secundară; 

- Îndrumă şi asistă la recăpătarea deprinderilor de mobilitate pierdute; 

7. Oferă sprijin pentru reformarea deprinderilor cognitive; 

- Îndrumă şi asistă la diferite modalităţi de recunoaştere a adresei unităţii şi localizarea ei într-

un spaţiu determinat, având ca repere magazinul, biserica, staţia de autobuz; 

- Îndrumă şi asistă la cunoaşterea, prin acţiuni practice a peisajului rural (case, livezi, grădini, 

câmpuri, animale); 

8.  Oferă sprijin pentru reformarea deprinderilor de relaţionare socială; 

- Îndrumă şi asistă la diferite modalităţi de stabilire a unor relaţii interpersonale; 

- Îndrumă şi asistă la diferite modalităţi care să aibă ca obiectiv reformarea unui compartiment 

adecvat în societate; 

- Îndrumă şi asistă la diferite modalităţi care să aibă ca obiectiv reformarea unui compartiment 

adecvat la ocazii speciale (în vizită, zile onomastice, sărbători religioase); 

- Îndrumă şi asistă la diferite modalităţi de respectare a normelor de bună convieţuire, a 

codului bunelor maniere; 

9. Oferă sprijin pentru antrenarea funcţiei neuromusculare. Dezvoltarea abilitaţilor motrice: 

- Îndrumă şi asistă la executarea unor mişcări de fineţe: închis-deschis nasturi, înnodat; 

- Îndrumă şi asistă la exerciţii practice de mers la bară sau cu cadrul; 
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- Îndrumă şi asistă la încurajarea compensării deficienţelor funcţionale prin preluarea 

funcţiilor afectate de către componentele valide ale persoanei; 

10. Oferă sprijin pentru antrenarea integrării senzoriale: 

- Îndrumă şi asistă beneficiarii în vederea mersului cu ajutor prin interiorul camerei şi al 

Centrului; 

- Îndrumă şi asistă la diferite metode de localizare a obiectelor de folosinţa zilnică; 

- Îndrumă şi asistă la reformarea deprinderii de utilizare a  toaletei; 

- Îndrumă şi asistă la diferite metode de găsire a băncilor din curte. 

11. Oferă sprijin pentru antrenarea integrării senzoriale: 

- Îndrumă şi asistă beneficiarii la diferite metode de relaxare: 

- Lectura diversă, vizionări TV, audiţii muzicale; 

- Jocuri de table, rummy, şah etc. 

12. Întocmeşte şi completează documentele specifice activităţii sale: fişe individuale; 

13. Îndeplineşte activităţi de supraveghere a beneficiarilor atunci când este solicitată această activitate 

în mod direct, conform unui grafic de supraveghere sau pe perioade scurte solicitate de către şefii ierarhici 

superiori în scopul bunei desfăşurări a activităţii; 

14. Îndeplineşte şi alte sarcini trasate de către şefii ierarhici superiori; 

15. Execută activitățile prevăzute de Ordinul Ministerului Muncii şi Justiţiei Sociale nr. 82/ 2019 

privind aprobarea Standardelor specifice minime obligatorii de calitate pentru servicii sociale cu cazare de 

tip Centru de abilitare şi reabilitare pentru persoane adulte cu dizabilităţi;                                                                                                                                                                        

16. Îi este interzisă utilizarea aparatelor foto, de înregistrare audio-video şi de stocare a datelor în 

incinta Complexului de Îngrijire şi Asistenţă Dobrița; 

17. Distribuirea în mass-media a imaginilor şi înregistrărilor audio-video din cadrul Complexului de 

Îngrijire şi Asistenţă Dobrița sunt interzise; 

 

(13) Atribuţii comune ale personalului de specialitate: 

1. Asigură derularea etapelor procesului de acordare a serviciilor sociale cu respectarea prevederilor 

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

2. Colaborează cu specialişti din alte centre în vederea soluţionării cazurilor; identificării de resurse 

etc.; 

3. Monitorizează respectarea standardelor minime de calitate; 

4. Sesizează conducerii centrului situaţii care pun în pericol siguranţa beneficiarului, situaţii de 

nerespectare a prevederilor prezentului regulament etc.; 

5. Întocmeşte rapoarte periodice cu privire la activitatea derulată; 

6. Face propuneri de îmbunătăţire a activităţii în vederea creşterii calităţii serviciului şi respectării 

legislaţiei; 

7. Cunoaște, aplică și desfășoară activitățile conform “Standardelor specifice minime de calitate 

obligatorii” pentru serviciile sociale destinate persoanelor adulte cu handicap; 

8. Alte atribuţii prevăzute în standardul minim de calitate aplicabil. 

 

 

ARTICOLUL 11 

Personalul administrativ, gospodărie, întreținere-reparații, deservire 

 

(1) Personalul administrativ, gospodărie, întreținere-reparații, deservire este format din: 

- referent IA, cod COR  331309 - 1 post; 

- inspector de specialitate IA, cod COR 242203 - 1 post; 

- administrator, cod COR 515104  - 1 post; 

- magaziner, cod COR 432102  - 1 post; 

- spălătoreasă, cod COR 912103  - 2 posturi;  

- muncitor calificat (fochist), cod COR 818204  -  5 posturi; 

- muncitor calificat (lenjerie), cod COR 753101  - 1 post; 

- portar, cod COR 962909  - 4 posturi; 

- îngrijitoare, cod COR 515301  - 5 posturi; 
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- muncitor necalificat , cod COR 921302 - 1 post. 

 

(2) Atribuţiile administratorului sunt următoarele: 

1. Respectă obligaţiile asumate prin semnarea contractului individual de muncă; 

2. Respectă programul zilnic, stabilit de conducerea Complexului de Îngrijire şi Asistenţă Dobriţa; 

3. Este desemnat procedural, îndeplinind atribuţiile prevăzute în procedurile de sistem privind 

realizarea procedurilor formalizate pe activităţi; 

4. Depistează şi remediază orice defecţiune sau disfuncţie care ar influenţa buna desfăşurare a 

activităţilor de orice fel din cadrul Complexului de Îngrijire şi Asistenţă Dobriţa; 

5. Întocmeşte bonurile de consum şi de transfer, în baza referatelor aprobate, pentru eliberare din 

magazie; 

6. Gestionează obiectele de inventar în folosinţă şi mijloacele fixe, ţinând evidenţa contabilă a 

acestora conform normelor în vigoare pe fişe de magazie şi fişele mijloacelor fixe; 

7. Întocmeşte listele şi dă pe subinventar, pe locuri de folosinţă obiectele din gestiune; 

8. Face propuneri de casare a mijloacelor fixe şi a obiectelor de inventar, prezentând documentele 

necesare privind gradul de uzură sau posibilitatea acestora de a fi reparate; 

9. Întocmeşte şi transmite notele de comandă către furnizori, în baza necesarului aprobat; 

10. Întocmeşte Planul anual de achiziții publice şi ţine evidenţa încadrărilor în codurile CPV; 

11. Urmăreşte şi ţine evidenţa cantitativă şi valorică a achiziţiilor şi încadrarea în contractele cu 

furnizorii; 

12. Urmăreşte şi ţine evidenţa termenelor de valabilitate a contractelor încheiate cu furnizorii şi 

anunţă în timp util încheierea acestora; 

13. Întocmeşte referatele de necesitate pentru achiziţionarea de bunuri  pentru desfăşurarea activităţii 

în Complexulude Îngrijire şi Asistenţă Dobriţa; 

14. Asigură şi efectuează instruirea personalului şi răspunde de protecţia muncii; 

15. Întocmeşte graficele de lucru şi pontajele personalului administrativ (fochişti, portari, spălătorese, 

lenjer, muncitor necalificat); 

16. Răspunde, direct, de activitatea lenjeriei, spălătoriei, muncitorului, portari şi centrală termică; 

17. Îndeplineşte prevederile Hotărârii de Guvern nr. 1425/ 2006 pentru aprobarea normelor 

metodologice de aplicare a prevederilor Legii securităţii şi sănătăţii în muncă nr. 319/ 2006; 

18. Îndeplineşte şi răspunde de activităţile specifice protecţiei PSI şi SSM pentru personalul 

Complexului de Îngrijire şi Asistenţă Dobriţa; 

19. Asigură activitatea de pază, având următoarele atribuţii: 

- organizează, conduce şi controlează activitatea de pază şi modul de executare a serviciului de 

către personalul de pază; 

- informează de îndată conducerea Complexului de Îngrijire şi Asistenţă Dobriţa, şi poliţia 

despre evenimentele produse pe timpul activităţii de pază şi ţine evidenţa acestora; 

- propune conducerii unităţii măsuri pentru perfecţionarea activităţii de pază; 

- execută programul de pregătire profesională specifică a personalului care efectuează paza; 

20. Îndeplineşte atribuţiile de responsabil cu activitatea de colectare selectivă a deşeurilor, conform 

dispoziţiei 3035/ 03.09.2010, acestea fiind următoarele: 

- îşi însuşeşte dispoziţiile Legii 132/ 2010 privind colectarea selectivă a deşeurilor în instituţiile 

publice, şi aplică prevederile acesteia care au legatură cu locurile de muncă; 

- instruieşte personalul din structura Complexului de îngrijire şi asistenţă Dobriţa în legătură cu 

dispoziţiile Legii nr.132/ 2010 şi întocmeşte anual fişa de instructaj conform modelului din anexa 1; 

- întocmeşte registrul de evidenţă al deşeurilor colectate selectiv după modelul din anexa 2, cu 

specificarea datelor de contact ale structurii/substructurii DGASPC Gorj şi raportează lunar cantitatea de 

deşeuri colectate selectiv la Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului – Direcţia Deşeuri şi Substanţe 

Chimice Periculoase, Sol şi Subsol, respectând codificarea prevăzută la Anexa 2 din Hotărârea de Guvern 

nr. 856/ 2002 privind evidenţa gestiunii deşeurilor şi pentru aprobarea listei cuprinzând deşeurile, inclusiv 

deșeurile periculoase (exemplu de coduri: 20.01.01-pentru hârtie şi carton, 20.01.02 – pentru sticla, 

20.01.40 – pentru metale, 20.01.39 – pentru materiale plastice); 

21. Solicită, prin referat, conducerii DGASPC Gorj, în conformitate cu art. 3 şi art. 8 din Legea 132/ 

2010 privind colectarea selectivă a deşeurilor în instituţiile publice, achiziţia recipientelor de plastic, în 
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culori specifice fiecărui tip de material reciclabil, necesare colectării selective a deşeurilor în cadrul 

Centrului de Îngrijire și asistență pentru persoane adulte cu dizabilități Dobrița; 

22. În exteriorul Complexului de Îngrijire şi Asistenţă Dobriţa, asigură depozitarea deşeurilor în 3 

containere în codul de culori specific fiecărui tip de deşeu (conform contractului încheiat de DGASPC 

Gorj cu operatorii autorizaţi pentru ridicarea, transportul şi valorificarea deşeurilor); 

23. Pe fiecare tip de recipient asigură inscripţionarea tipului de deşeu reciclabil pe cel puţin 20% din 

suprafaţa recipientului. În situaţia în care nu se pot achiziţiona recipiente pe culori specifice va asigura 

inscripţionarea, conform alineatului precedent, 

24. Asigură instruirea suplimentară a personalului de curăţenie în legătură cu colectarea şi depozitarea 

separată a fiecărui tip de deşeu reciclabil; 

25. Asigură informarea vizitatorilor instituţiei/ beneficiarilor de servicii din cadrul Complexului de 

Îngrijire şi Asistenţă Dobriţa prin afişaj ce să cuprindă modul depozitării selective a deşeurilor; 

26. Predă operatorilor autorizaţi pentru ridicarea, transportul şi valorificarea deşeurilor, pe bază de 

proces verbal, deşeurile colectate selectiv, conform contractului încheiat de DGASPC Gorj cu aceştia; 

27. Îndeplineşte orice alte sarcini rezultate din modificarea sau actualizarea legislaţiei privind 

colectarea selectivă a deşeurilor, ce au legatură directă cu atribuţiile specificate la literele a – j; 

28. Întocmeşte anual planul de achiziţii publice; 

29. Respectă graficul de circulaţie a documentelor şi predă, la contabilitate, pe bază de borderou de 

predare a documentelor, documentele justificative avizate şi aprobate de persoanele autorizate; 

30. Lunar, între 10 - 15 ale lunii, se prezintă la contabilitate pentru verificarea concordanţei 

înregistrărilor din fişele din magazie cu cele din fişele de cont analitic pentru valori materiale; 

31. Ţine evidenţa contractelor de achiziţii şi urmăreşte respectarea cantităţii achiziţionate şi a 

preţurilor de achiziţie; 

32. Păstrează, pregătește şi arhivează documentele şi dosarele din cadrul biroului, ce reflectă 

activitatea,  respectând normele de arhivare; 

33. Respectă prevederile Regulamentului de organizare şi funcţionare, precum și ale Regulamentul de 

ordine interioară şi orice alte prevederi legale specifice angajaţilor; 

34. Execută şi alte sarcini trasate de conducerea unităţii în vederea bunului mers al activităţii în 

unitate; 

35. Îi este interzisă părăsirea unităţii până la terminarea programului de lucru; 

36. Îi este interzisă deţinerea şi consumul de băuturi alcoolice, fumatul, precum şi comercializarea 

diferitelor produse în incinta unităţii; 

37. Îi este interzisă utilizarea aparatelor foto, de înregistrare audio - video şi de stocare a datelor în 

incinta Complexului de Îngrijire şi Asistenţă Dobriţa, în scopul unor foloase personale, cu excepţia 

situaţiilor în care este desemnat pentru astfel de activităţi; 

38. Distribuirea în mass-media a imaginilor şi înregistrărilor audio-video din cadrul Complexului de 

Îngrijire şi Asistenţă Dobriţa este interzisă; 

39. Îi este interzisă pretinderea sau primirea de foloase necuvenite. Încălcarea acestor interdicţii va fi 

sancţionată conform legislaţiei ce reglementează activitatea personalului contractual; 

40. Respectă prevederile Ordinului Ministerului Muncii și Justiției Sociale nr. 82/ 2019 privind 

aprobarea standardelor specifice minime de calitate obligatorii pentru serviciile sociale destinate 

persoanelor adulte cu dizabilităţi; 

41. Păstrează confidențialitatea datelor cu caracter personal folosite în activitatea desfășurată; 

42. Îndeplineşte atribuţiile prevăzute în Procedura de sistem privind protecţia persoanelor fizice în 

ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date la 

nivelul DGASPC Gorj; 

43. Are obligaţia de a-şi efectua analizele medicale conform legislaţiei în vigoare; 

44. Foloseşte un limbaj civilizat cu beneficiarii, colegii de serviciu şi cu personalul din conducerea 

Complexului de Îngrijire şi Asistenţă Dobriţa; 

45. Îndeplineşte şi alte atribuţii specifice prevăzute în standardul specific de calitate aplicabil, în 

legislaţia în vigoare, în regulamentul de organizare şi funcţionare, în metodologiile de organizare şi 

funcţionare, în procedurile de lucru, în alte regulamente aplicabile serviciului social, în dispoziţiile şi în 

notele interne emise de către conducerea instituţiei şi acţionează conform dispoziţiilor trasate în situaţii 

speciale, pentru acoperirea nevoilor identificate; 
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46. Colaborează şi comunică cu toate serviciile din cadrul DGASPC Gorj; 

47. Face propuneri de îmbunătăţire a activităţii în vederea creşterii calităţii serviciului şi respectării 

legislaţiei; 

48. Respectă şi aplică normele de conduită aplicabile personalului contractual din autoritățile și 

instituțiile publice prevăzute în Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/ 2019 privind Codul 

administrativ; 

49. Are obligaţia să manifeste solicitudine şi afectivitate în relaţiile cu persoanele adulte şi copiii ce 

intră sub incidenţa asistenţei sociale, precum şi în relaţiile cu alţi cetăţeni, relaţii legate de specificul şi 

obiectul activităţii instituţiei; 

50. Are obligaţia să manifeste solicitudine şi afectivitate în relaţiile cu persoanele adulte ce intră sub 

incidenţa asistenţei sociale, precum şi în relaţiile cu alţi cetăţeni, relaţii legate de specificul şi obiectul 

activităţii instituţiei; 

51. Răspunde, după caz, disciplinar, contravenţional, patrimonial, civil, sau penal, pentru faptele 

săvârşite prin care se încalcă normele legale, săvârşite în exercitarea atribuţiilor ce îi revin. Respectă 

normele PSI şi instrucţiunile de protecţie a muncii sub semnătură proprie şi participă la instruirea 

teoretică şi practică; 

52. Păstrează confidenţialitatea datelor cu caracter personal folosite în activitatea desfăşurată; 

53. Îndeplineşte atribuţiile prevăzute în Procedura de sistem privind protecţia persoanelor fizice în 

ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date la 

nivelul DGASPC Gorj. 

 

(3) Atributiile magazinerului sunt următoarele: 

1. Respectă obligaţiile asumate prin semnarea contractului individual de muncă; 

2. Respectă programul zilnic, stabilit de conducerea Complexului de Îngrijire şi Asistenţă Dobriţa; 

3.Răspunde, din punct de vedere cantitativ şi calitativ, de primirea şi recepţionarea materialelor şi a 

altor bunuri achiziţionate cu documente legale (bonuri fiscale, factură fiscală, aviz de expediţie), în baza 

notei de comandă; 

4. Efectuează recepţia, în prezenţa comisiei de recepţie marfă care semnează nota de recepţie; 

5. Aranjează marfa în magazie după regulile stabilite; 

6. Verifică, zilnic, stocurile de materiale şi alimente; 

7. Asigură păstrarea şi protejarea de degradări sau distrugeri a bunurilor pe timpul gestionării sale; 

8. Răspunde de igiena în magaziile Complexului de Îngrijire şi Asistenţă Dobriţa; 

9. Eliberează bunurile din gestiune, în prezenţa ofiţerului de serviciu; 

10. Eliberează bunurile din magazie în baza documentelor legale (referat, bonuri de consum, bonuri 

de transfer) în prezenţa ofiţerului de serviciu; 

11. Documentele pentru eliberarea bunurilor din magazie trebuie să fie aprobate şi semnate la primire/ 

ieşire cu nume, prenume (scrise citeţ) şi semnături; 

12. Sunt interzise ştersături sau modificări în documentele de ieşire din magazie; 

13. Respectă valabilitatea şi termenele de garanţie ale tuturor bunurilor din gestiune şi ia măsuri 

pentru darea în consum în cadrul termenului de garanţie al acestora; 

14. Lunar, între 10 – 15 ale lunii, se prezintă la biroul contabilitate pentru verificarea concordanţei 

înregistrărilor din fişele de magazie cu cele din fişele de cont analitic pentru valori materiale; 

15. Predă, zilnic, documentele justificative pe bază de borderou predare - primire, la biroul 

contabilitate din cadrul Complexului de Îngrijire şi Asistenţă Dobriţa; 

16. Completează şi ţine evidenţa, zilnic, pentru fiecare produs , cu ajutorul fişelor de magazie; 

17. Execută mişcările de bunuri materiale pe baza documentelor care sunt vizate şi aprobate de către 

persoanele desemnate; 

18. Participă la inventarierea valorilor materiale pe care le gestionează şi răspunde de eventualele 

diferenţe în plus sau în minus; 

19. Gestionează  mijloacele fixe şi obiectele de inventar în folosinţă; 

20. Supune, spre verificarea şi aprobarea comisiilor de casare, a bunurilor materiale stabilite în baza 

propunerilor pentru casare ale comisiilor de inventariere, precum şi bunurile materiale cu durata de 

folosinţă consumată, potrivit nomenclatorului ce reglementează duratele normale de folosinţă, cu 

aprobarea ordonatorului principal  de credite şi viza de control financiar – preventiv; 
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21. Asigură şi urmăreşte administrarea şi folosirea în bune condiţii a spaţiilor ocupate şi a dotărilor 

din cadrul complexului, sesizează şeful de centru pentru neutilizarea lor conformă normelor, 

instrucţiunilor şi normativelor tehnice; 

22. Asigură gestionarea adecvată, potrivit legii, a tuturor bunurilor materiale din inventarul 

complexului, precum şi administrarea centralei termice, împreună cu responsabilii desemnaţi, cu 

atribuţiuni de  supraveghere şi verificare tehnică a instalaţiilor; 

23.  Execută activităţi de manipulare a bunurilor materiale primite/ predate, în/ din gestiune, distribuie 

materialele/ produsele eliberate din gestiune şi solicitate de personalul din cadrul complexului, aprobate 

de către şeful de centru; 

24. Întocmeşte referat de necesitate către şeful de centru cu privire la bunurile şi materialele 

gestionate, atunci când stocurile respective ajung la cantitatea minimă, solicitând cantitatea de bunuri şi 

materiale până la cantitatea maximă a stocului. Stocul minim reprezintă cantitatea de bunuri şi materiale 

calculată, ca medie pe lună a consumului din anul precedent, cantitatea, stocul maxim reprezintă dublul 

cantităţii de bunuri şi materiale calculată ca medie pe lună a consumului din anul precedent; 

25. Asigură condiţiile necesare păstrării calităţii produselor gestionate; 

26. Răspunde de efectuarea corectă şi la timp a tuturor lucrărilor din gestiune;  

27. Solicită, în scris, șefului de centru, să îi asigure asistenţă tehnică de specialitate când primeşte 

bunuri cu caracteristici pentru a căror verificare nu posedă cunoştinţele necesare şi nu este constituită o 

comisie de recepţie în acest scop; 

28. Întocmeşte centralizatorul lunar al bonurilor de consum; 

29. Urmăreşte, zilnic, asigurarea pazei şi securităţii depozitelor şi sesizează imediat, în scris, şeful de 

centru despre neregulile constatate; 

30. Comunică în scris şefului de centru următoarele: 

- plusurile şi minusurile pe care le-a constatat în gestiunea sa; 

- cazurile în care constată că bunurile din gestiune sunt depreciate, degradate, distruse, 

sustrase sau există pericolul de a se ajunge în asemenea situaţii; 

- stocuri de bunuri pentru care urmează să  expire perioada de valabilitate cu cel puţin 2 luni 

înainte de expirare; 

31. Execută şi alte sarcini trasate de către conducerea unităţii în vederea bunului mers al activităţii în 

unitate; 

32. Propune persoana care să îndeplinească atribuţiile lui în perioada în care lipseşte din unitate; 

33. Răspunde de aplicarea şi respectarea normelor de prevenire a incendiilor şi de protecţia muncii în 

spaţiile în care îşi desfăşoară activitatea; 

34. Respectă prevederile Regulamentului de organizare şi funcţionare, precum și ale Regulamentul de 

ordine interioara şi orice alte prevederi legale specifice angajaţilor; 

35. Întreprinde măsurile necesare şi răspunde de respectarea tuturor normelor stabilite prin autorizaţia 

de funcţionare a complexului; 

36. Întocmeşte referatele de necesitate conform procedurii privind circuitul  documentelor de la centre 

către DGASPC Gorj privind realizarea achiziţiilor şi plata facturilor; 

37. Îi este interzisă părăsirea unităţii  în timpul programului de lucru fără aprobarea conducerii 

Complexului de Îngrijire şi Asistenţă Dobriţa; 

38. Păstrează confidenţialitatea informaţiilor şi a documentelor de serviciu; 

39. Îi este interzisă deţinerea şi consumul de băuturi alcoolice, fumatul, precum şi comercializarea 

diferitelor produse în incinta unităţii; 

40. Îi este interzisă utilizarea aparatelor foto, de înregistrare audio - video şi de stocare a datelor în 

incinta Complexului de Îngrijire şi Asistenţă Dobriţa, în scopul unor foloase personale, cu excepţia 

situaţiilor în care este desemnat pentru astfel de activităţi; 

41. Distribuirea în mass-media a imaginilor şi înregistrărilor audio-video din cadrul Complexului de 

Îngrijire şi Asistenţă Dobriţa este interzisă; 

42. Respectă caracterul confidenţial al datelor despre beneficiari şi activităţile din cadrul Complexului 

de Îngrijire şi Asistenţă Dobriţa, păstrând secretul serviciului şi îi este interzisă pretinderea sau primirea 

de foloase necuvenite. Încălcarea acestor interdicţii va fi sancţionată conform legislaţiei ce reglementează 

activitatea personalului contractual; 

43. Are obligaţia de a - şi efectua analizele medicale conform legislaţiei în vigoare; 
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44. Foloseşte un limbaj civilizat cu beneficiarii, colegii de serviciu şi cu personalul din conducerea 

Complexului de Îngrijire şi Asistenţă Dobriţa; 

45. Îndeplineşte şi alte atribuţii specifice prevăzute în standardul specific de calitate aplicabil, în 

legislaţia în vigoare, în regulamentul de organizare şi funcţionare, în metodologiile de organizare şi 

funcţionare, în procedurile de lucru, în alte regulamente aplicabile serviciului social, în dispoziţiile şi în 

notele interne emise de către conducerea instituţiei şi acţionează,conform dispoziţiilor trasate în situaţii 

speciale pentru acoperirea nevoilor identificate; 

46. Colaborează şi comunică cu toate serviciile din cadrul DGASPC Gorj; 

47. Face propuneri de îmbunătăţire a activităţii, în vederea creşterii calităţii serviciului şi respectării 

legislaţiei; 

48. Respectă şi aplică normele de conduită aplicabile personalului contractual din autoritățile și 

instituțiile publice prevăzute în Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/ 2019 privind Codul 

administrativ; 

49. Are obligaţia să manifeste solicitudine şi afectivitate în relaţiile cu persoanele adulte şi copiii ce 

intră sub incidenţa asistenţei sociale, precum şi în relaţiile cu alţi cetăţeni, relaţii legate de specificul şi 

obiectul activităţii instituţiei; 

50. Este desemnat înlocuitor responsabil procedural, îndeplinind atribuţiile prevăzute in Procedura de 

sistem privind realizarea procedurilor formalizate pe activităţi; 

51. Răspunde, după caz, disciplinar, contravenţional, patrimonial, civil, sau penal, pentru faptele 

săvârşite prin care se încalcă normele legale, săvârşite în exercitarea atribuţiilor ce le revin; 

52. Respectă normele PSI şi instrucţiunile de protecţie a muncii sub semnătură proprie şi participă la 

instruirea teoretică şi practică; 

53. Este reprezentant al lucrătorilor în Comitetul de securitate și sănătate în muncă și exercită 

atribuțiile specifice, conform prevederilor Legii securității și sănătății în muncă nr. 319/2006 și Hotărârii 

Guvernului nr. 1425/2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 

319/ 2006; 

54. Păstrează confidenţialitatea datelor cu caracter personal folosite în activitatea desfăşurată; 

55. Îndeplineşte atribuţiile prevăzute în Procedura de sistem privind protecţia persoanelor fizice în 

ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date la 

nivelul DGASPC Gorj. 

 

(4) Atribuţiile portarului sunt următoarele: 

1. Respectă obligaţiile asumate prin semnarea contractului individual de muncă; 

2. Respectă programul zilnic, stabilit de conducerea Complexului de Îngrijire şi Asistenţă Dobriţa; 

3.Răspunde de integritatea patrimoniului Complexului de Îngrijire şi Asistenţă Dobriţa pe perioada 

serviciului; 

4. La poarta de acces în instituţie, efectuează controlul bagajului personalului la ieşirea şi intrarea  

acestuia din tură; 

5. În caz de incendiu sau atac violent alarmează Inspectoratul pentru Situații de Urgență Gorj şi Poliţia 

Runcu, anunţă ofiţerul de serviciu şi şeful de centru, luând măsuri pentru localizarea focului, salvarea 

beneficiarilor sau reţinerea celor care încearcă să intre în obiectiv; 

6. Permite accesul în unitate a persoanelor străine numai cu aprobarea şefului de centru, iar după orele 

de program numai cu aprobarea ofiţerului de serviciu; 

7. Interzice accesul în unitate a autovehiculelor străine, făcând excepţie autovehiculele de intervenţie 

ale organelor de control şi cele care transportă hrana beneficiarilor; 

8. Accesul în unitate este permis pe baza documentului de identitate şi înscrierii în registrul pentru 

vizitatori. Accesul în unitate se permite numai persoanelor îmbrăcate decent şi conform orarului din 

programul de vizite aprobat de şeful de centru; 

9. Permite accesul în unitate al reprezentanţilor mass-media numai cu aprobarea directorului general 

al DGASPC Gorj, pe baza legitimaţiei de acreditare şi a  documentului de identitate; 

10. Permite accesul persoanelor care au asupra lor aparate de filmat, de fotografiat sau de înregistrat 

numai cu aprobarea directorului general al DGASPC Gorj; 

11. Permite accesul autovehiculelor care transportă bunuri materiale sau alimente numai pe baza 

foilor de parcurs şi a actelor care însoţesc mărfurile. Altor mijloace de transport venite în interes de 
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serviciu le este permis accesul în unitate doar pe baza documentelor prevăzute de lege. Mijloacele de 

transport care intră în unitate vor fi înregistrate la poartă într-un registru special; 

12. Execută lucrările de curăţenie în curtea unităţii, în faţa unităţii, la platforma de gunoi menajer, 

săpatul pomilor, tăierea viţei de vie, văruire pomi şi alei, cosirea ierbii, dezăpeziri, aplicarea materialelor 

antiderapante pe căile de acces auto şi pietonale etc. În timpul executării acestor lucrări are obligaţia de a 

încuia calea de acces auto şi pietonală în unitate. Dacă în acest timp, persoane din interiorul unităţii au 

aprobarea şefului de centru de a ieşi în exteriorul unităţii, permite acest lucru deplasându-se la intrarea 

pietonală în unitate pentru a descuia uşa de intrare în unitate. De asemenea, dacă persoane din exteriorul 

unităţii doresc să intre în unitate şi îşi semnalează prezenţa acţionând soneria instalată la poarta de intrare, 

are obligaţia ca la semnalul acustic, să se deplaseze la poarta, să legitimeze persoana respectivă şi să 

anunţe şeful de centru; 

13. Execută lucrările necesare cu privire la înhumarea beneficiarilor decedaţi; 

14. Nu permite fotografierea sau filmarea în incinta unităţii, decât cu aprobarea directorului general al 

DGASPC Gorj; 

15. După ora 20:00 nu va permite niciunei persoane străine accesul în incinta instituţiei (curte, 

clădiri), cu excepţia celor pentru intervenţia în situaţii de urgenţă; 

16. Nu permite intrarea personalului instituţiei pe timp de noapte, când acesta nu are program de lucru 

şi nici aprobarea conducerii instituţiei; 

17. Răspunde de păstrarea curăţeniei în curtea unităţii, în jurul clădirilor şi în faţa instituţiei; 

18. Menţine curăţenia în spaţiul destinat colectării resturilor menajere; 

19. În timpul programului de noapte efectuează paza Complexului de Îngrijire şi Asistenţă Dobriţa, 

magaziilor existente în curtea unităţii, a centralei termice, a tuturor bunurilor existente în patimoniul 

unităţii; 

20. La ieşirea din schimb întocmeşte un proces verbal în care menţionează activitatea şi eventualele 

evenimente din timpul programului; 

21. Poartă echipamentul de protecţie prevăzut de normele în vigoare pentru păstrarea igienei şi a 

aspectului estetic personal; 

22. Îi este interzisă părăsirea unităţii în timpul programului de lucru fără aprobarea conducerii 

Complexului de Îngrijire şi Asistenţă Dobriţa; 

23. Îi este interzisă deţinerea şi consumul de băuturi alcoolice, fumatul, precum şi comercializarea 

diferitelor produse în incinta unităţii; 

24. Îi este interzisă utilizarea aparatelor foto, de înregistrare audio-video şi de stocare a datelor în 

incinta Complexului de Îngrijire şi Asistenţă Dobriţa, în scopul unor foloase personale, cu excepţia 

situaţiilor în care este desemnat pentru astfel de activităţi; 

25. Distribuirea în mass-media a imaginilor şi înregistrărilor audio-video din cadrul Complexului de 

Îngrijire şi Asistenţă Dobriţa este interzisă; 

26. Respectă caracterul confidenţial al datelor despre beneficiari şi activităţile din cadrul Complexului 

de Îngrijire şi Asistenţă Dobriţa, păstrând secretul serviciului şi îi este interzisă pretinderea sau primirea 

de foloase necuvenite. Încălcarea acestor interdicţii va fi sancţionată conform legislaţiei ce reglementează 

activitatea personalului contractual; 

27. Are obligaţia de a-şi efectua analizele medicale conform legislaţiei în vigoare; 

28. Foloseşte un limbaj civilizat cu beneficiarii, colegii de serviciu şi cu personalul din conducerea 

Complexului de Îngrijire şi Asistenţă Dobriţa; 

29. Îndeplineşte şi alte atribuţii specifice prevăzute în standardul specific de calitate aplicabil, în 

legislaţia în vigoare, în regulamentul de organizare şi funcţionare, în metodologiile de organizare şi 

funcţionare, în procedurile de lucru, în alte regulamente aplicabile serviciului social, în dispoziţiile şi în 

notele interne emise de către conducerea instituţiei şi acţionează,conform dispoziţiilor trasate în situaţii 

speciale pentru acoperirea nevoilor identificate; 

30. Colaborează şi comunică cu toate serviciile din cadrul DGASPC Gorj; 

31. Face propuneri de îmbunătăţire a activităţii în vederea creşterii calităţii serviciului şi respectării 

legislaţiei; 

32. Respectă şi aplică normele de conduită aplicabile personalului contractual din autoritățile și 

instituțiile publice prevăzute în Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/ 2019 privind Codul 

administrativ; 
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33. Are obligaţia să manifeste solicitudine şi afectivitate în relaţiile cu persoanele adulte şi copiii ce 

intră sub incidenţa asistenţei sociale, precum şi în relaţiile cu alţi cetăţeni, relaţii legate de specificul şi 

obiectul activităţii instituţiei; 

34. Răspunde, după caz, disciplinar, contravenţional, patrimonial, civil, sau penal, pentru faptele 

săvârşite prin care se încalcă normele legale, săvârşite în exercitarea atribuţiilor ce îi revin; 

35. Respectă normele PSI şi instrucţiunile de protecţie a muncii sub semnătură proprie şi participă la 

instruirea teoretică şi practică,; 

36. Asigură arhivarea documentelor repartizate, produse și gestionate conform actelor normative în 

vigoare; 

37. Păstrează confidenţialitatea datelor cu caracter personal folosite în activitatea desfăşurată; 

38. Îndeplineşte atribuţiile prevăzute în Procedara de sistem privind protecţia persoanelor fizice în 

ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date la 

nivelul DGASPC Gorj. 

 

(5) Atribuţiile referentului – contabil sunt următoarele: 

1. Respectă obligaţiile asumate prin semnarea contractului individual de muncă; 

2. Primeşte documentele justificative care stau la baza înregistrărilor în contabilitate de la magaziner, 

pe bază de borderou primire documente, aprobate şi vizate de persoanele desemnate; 

3. Înregistrează corect şi la zi, cronologic şi sistematic, operaţiunile patrimoniale, cu ajutorul tehnicii 

de calcul, potrivit planului de conturi şi instrucţiunilor de aplicare pentru întocmirea fişelor analitice; 

4. Întocmeşte, lunar (până la data de 10 ale lunii) balanţele de verificare analitice şi sintetice şi 

verifică concordanţa evidenţei analitice şi sintetice; 

5. Înregistrează rezultatele inventarierilor în evidenţa tehnico-operativă, în termen de cel mult 7 zile 

lucrătoare de la data aprobării procesului-verbal de inventar de către ordonatorul de credite; 

6. Efectuează punctajul lunar cu magazinerul, pentru concordanţa fişelor analitice cu fişele de 

magazie; 

7. Întocmeşte angajamentele de plată şi ţine evidenţa acestora pentru cheltuielile materiale; 

8. Înregistrează facturile pentru înaintarea la plată şi ţinerea evidenţei creanţelor furnizorilor şi 

clienţilor pe fiecare persoană  juridică; 

9. Întocmeşte notele contabile pentru înregistrarea operaţiunilor patrimoniale în contabilitatea 

generală; 

10. Emite şi ţine evidenţa încadrării în sumele prevăzute pe articole şi coduri CPV a bugetului de 

venituri şi cheltuieli; 

11. Ţine evidenţa încadrării în suma lunară alocată prin dispoziţie pentru cheltuieli urgente; 

12. Ţine evidenţa analitică a contului 461 şi răspunde de operaţiunile efectuate, urmăreşte încasările 

debitorilor; 

13. Participă la activităţile de inventariere, casare, valorificare şi transfer a bunurilor materiale, 

potrivit legii; 

14. Evidenţiază şi  monitorizează executarea contractelor de utilităţi (apă, energie electrică, 

salubritate, etc) şi propune măsuri în vederea gospodăririi raţionale, precum şi soluţii de eficientizare a 

consumurilor aferente, urmăreşte recuperarea sumelor corespunzătoare consumurilor, inclusiv 

penalităţilor de întârziere dacă este cazul, în mod distinct pe beneficiari şi operatori economici de 

furnizare a utilităţilor; 

15. Asigură arhivarea documentelor repartizate, produse şi gestionate, conform actelor normative în 

vigoare; 

16. Întocmeşte situaţiile financiare lunare, trimestriale şi anuale şi le transmite în vederea centralizării, 

serviciului finanţe - buget din cadrul DGASPC Gorj; 

17. Stabileşte necesarul de cheltuieli pentru întocmirea proiectului de buget anual şi a rectificărilor 

acestuia, pentru activitatea unităţii; 

18. Urmăreşte şi verifică încadrarea pe trimestre şi pe an a creditelor repartizate de DGASPC Gorj 

19. Elaborează propunerile de rectificare a bugetului în baza normelor legale; 

20. Verifică dosarele beneficiarilor de servicii şi stabileşte cuantumul contribuţiei lunare care trebuie 

achitat conform legislaţiei în vigoare; 
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21. Primeşte şi analizează necesarul fizic şi valoric al lucrărilor de investiţii şi dotări ce se înscriu în 

bugetul unităţii; 

22. Asigură schimbul permanent de date şi informaţii cu DGASPC Gorj; 

23. Întocmeşte note contabile pentru operaţiunile specifice şi fişele de conturi, analizează şi urmăreşte 

soldurile conturilor şi întocmirea specificaţiilor de cont pentru conturile specifice şi propune declasarea 

inventarierii anuale a patrimoniului unităţii, compară rezultatele inventarierii faptice cu cele scriptice din 

contabilitate şi valorică inventarierea şi înregistrează în contabilitate rezultatele inventarierii conform 

procesului–verbal întocmit de comisia de inventariere a patrimoniului, stabilită prin dispoziţie de către 

directorul general al DGASPC Gorj; 

24. Recuperează eventualele pagube constatate, conform procesului-verbal întocmit de comisia de 

inventariere a patrimoniului, analizează şi avizează propunerile privind scoaterea din funcţiune a 

mijloacelor fixe şi clasarea sau declasarea celorlalte dotări materiale, conform propunerilor celor în drept; 

25. Asigură efectuarea vărsămintelor la bugetul Consiliului Judeţean Gorj a contribuţiilor lunare 

încasate; 

26. Organizează şi participă activ la efectuarea operaţiunilor de inventariere a valorilor materiale şi 

băneşti; 

27. Verifică lunar, soldurile din balanţa analitică, precum şi balanţa analitică; 

28. Asigură înregistrarea cronologică şi sistematică a tuturor operaţiunilor patrimoniale în conturile 

corespondente conform Legii contabilităţii nr. 82/ 1991, republicată, cu modificările și completările 

ulterioare, şi Ordinului 1917/ 2005 pentru aprobarea Normelor metodologice privind organizarea şi 

conducerea instituţiilor publice, Planul de conturi pentru instituţiile publice şi instrucţiunile de aplicare a 

acestuia, cu modificările și completările ulterioare, emis de Ministerul Finanțelor Publice; 

29. Ţine evidenţa analitică a mijloacelor fixe, obiecte de inventar, alimentelor, materialelor, 

medicamentelor şi materialelor sanitare intrate în instituţie pe fiecare sursă de provenienţă, urmărind 

înregistrarea cronologică şi sistematică a documentelor; 

30. Respectă prevederile Ordinului Ministerului Muncii și Justiției Sociale nr. 82/ 2019 privind 

aprobarea standardelor specifice minime de calitate obligatorii pentru serviciile sociale destinate 

persoanelor adulte cu dizabilităţi; 

31. Verifică soldurile din balanţa analitică cu cele din fişele de magazie; 

32. Completează fişa mijlocului fix cu conţinutul minimal obligatoriu; 

33. Asigură introducerea datelor în aplicaţia informatică, notele de intrare - recepţie ale bunurilor 

materiale achiziţionate şi bonurile de consum aferente, întocmeşte astfel balanţe analitice lunare pentru 

bunurile materiale intrate şi date în consum, precum şi alte situaţii şi rapoarte periodice; 

34. Asigură şi exercită controlul zilnic privind gestionarea valorilor materiale, mijloacelor băneşti şi 

titlurilor de valoare, a tuturor bunurilor de inventar, respectiv materiale consumabile, obiecte de inventar 

şi active (corporale şi necorporale), precum şi alte valori, a decontărilor cu debitorii şi creditorii, în 

conformitate cu prevederile legale în vigoare; 

35. Efectuează controlul periodic al gestiunilor de bunuri, asigurând evidenţa analitică a acestora pe 

gestiuni, locuri de depozitare şi folosinţă, punctând şi verificând concordanţa dintre evidenţele 

operaţionale, contabile şi cantitativ-valorice, informând şeful de centru în toate cazurile în care se 

constată abateri de la disciplina financiară; 

36. Întocmeşte propuneri pentru proiectul de buget şi defalcarea cheltuielilor planificate pe trimestre 

şi subdiviziunile clasificaţiei bugetare. Asigură fundamentarea, oportunităţilor de realizare a veniturilor 

proprii din contribuţiile lunare şi a sumelor  surse, inclusiv fundamentarea necesarului de cheltuieli pentru 

elaborarea proiectelor anuale şi rectificative de buget, priorizate ca urmare a necesităţilor şi influenţelor 

ce apar pe parcursul execuţiei bugetare; 

37. Elaborează şi completează procedurile operaţionale la nivelul compartimentului administrativ–

contabilitate; 

38. Execută şi alte sarcini trasate de către conducerea Complexului de Îngrijire şi Asistenţă Dobriţa, în 

vederea bunului mers al activităţii în unitate; 

39. Respectă prevederile Regulamentului de organizare şi funcţionare, precum și ale Regulamentul de 

ordine interioară şi orice alte prevederi legale specifice angajaţilor; 

40. Îi este interzisă părăsirea unităţii în timpul programului de lucru, fără aprobarea conducerii 

Complexului de Îngrijire şi Asistenţă Dobriţa; 
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41. Îi este interzisă deţinerea şi consumul de bauturi alcoolice, fumatul, precum şi comercializarea 

diferitelor produse în incinta unităţii; 

42. Îi este interzisă utilizarea aparatelor foto, de înregistrare audio-video şi de stocare a datelor în 

incinta Complexului de Îngrijire şi Asistenţă Dobriţa, în scopul unor foloase personale, cu excepţia 

situaţiilor în care este desemnat pentru astfel de activităţi; 

43. Distribuirea în mass-media a imaginilor şi înregistrărilor audio-video din cadrul Complexului de 

Îngrijire şi Asistenţă Dobriţa este interzisă; 

44. Respectă caracterul confidenţial al datelor despre beneficiari şi activităţile din Complexului de 

Îngrijire şi Asistenţă Dobriţa, păstrând secretul serviciului şi îi este interzisă pretinderea sau primirea de 

foloase necuvenite. Încălcarea acestor interdicţii va fi sancţionată conform legislaţiei ce reglementează 

activitatea personalului contractual; 

45. Are obligaţia de a-şi efectua analizele medicale conform legislaţiei în vigoare; 

46. Foloseşte un limbaj civilizat cu beneficiarii, colegii de serviciu şi cu personalul din conducerea 

Complexului de Îngrijire şi Asistenţă Dobriţa; 

47. Îndeplineşte şi alte atribuţii specifice prevăzute în standardul specific de calitate aplicabil, în 

legislaţia în vigoare, în regulamentul de organizare şi funcţionare, în metodologiile de organizare şi 

funcţionare, în procedurile de lucru, în alte regulamente aplicabile serviciului social, în dispoziţiile şi în 

notele interne emise de către conducerea Complexului de  îngrijire şi asistenţă Dobriţa şi acţionează, 

conform dispoziţiilor trasate în situaţii speciale, pentru acoperirea nevoilor identificate; 

48. Colaborează şi comunică cu toate serviciile din cadrul DGASPC Gorj; 

49. Face propuneri de îmbunătăţire a activităţii în vederea creşterii calităţii serviciului şi respectării 

legislaţiei; 

50. Respectă şi aplică normele de conduită aplicabile personalului contractual din autoritățile și 

instituțiile publice prevăzute în Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/ 2019 privind Codul 

administrativ; 

51. Are obligaţia să manifeste solicitudine şi afectivitate în relaţiile cu persoanele adulte ce intră sub 

incidenţa asistenţei sociale, precum şi în relaţiile cu alţi cetăţeni, relaţii legate de specificul şi obiectul 

activităţii instituţiei; 

52. Răspunde, după caz, disciplinar, contravenţional, patrimonial, civil, sau penal, pentru faptele 

săvârşite prin care se încalcă normele legale, săvârşite în exercitarea atribuţiilor ce le revin; 

53. Respectă normele PSI şi instrucţiunile de protecţie a muncii sub semnătură proprie şi participă la 

instruirea teoretică şi practică; 

54. Este desemnat  responsabil procedural  îndeplinind atribuţiile  prevazute in Procedura de sistem 

privind realizarea procedurilor formalizate pe activităti pentru Compartimentul administrativ-

contabilitate; 

55. Asigură arhivarea documentelor repartizate, produse și gestionate, conform actelor normative în 

vigoare; 

56. Păstrează confidenţialitatea datelor cu caracter personal folosite în activitatea desfăşurată; 

57. Îndeplineşte atribuţiile prevăzute în Procedura de sistem privind protecţia persoanelor fizice în 

ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date la 

nivelul DGASPC Gorj. 

 

(6) Atribuţiile spălătoresei sunt următoarele: 

1. Respectă obligaţiile asumate prin semnarea contractului individual de muncă; 

2. Respectă programul zilnic, stabilit de conducerea Complexului de Îngrijire şi Asistenţă Dobriţa; 

3. Spală şi dezinfectează lenjeria şi îmbrăcămintea conform normelor igienice stabilite de lege; 

4. Răspunde de exploatarea corectă a utilajelor, sesizând eventualele defecţiuni apărute şefului de 

centru prin referat, pentru a lua măsurile necesare de remediere; 

5. Preia şi răspunde de întrebuinţarea în totalitate şi în mod corespunzător a materialelor folosite în 

procesul tehnologic de igienizare şi spălare; 

6. Preia, pe bază de proces-verbal, cantitativ, de la infirmiere rufele murdare (lenjerie de pat, articole 

de îmbrăcăminte, perdele, covoare, huse, feţe de masă etc.); 

7. Predă rufele curate şi uscate lenjeriei; 
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8. Întocmeşte referat de necesitate către şeful de centru cu privire la materialele necesare în procesul 

tehnologic de spălare şi dezinfecţie; 

9. Are obligaţia asigurării circuitului rufelor murdare şi a rufelor curate în interiorul sectorului 

spălătorie - uscătorie - lenjerie, împreună cu lenjereasa; 

10. Răspunde de gestiunea din cadrul sectorului spălătorie - uscătorie - lenjerie, împreună cu 

lenjereasa; 

11. Efectuează şi menţine curăţenia şi dezinfecţia în sectorul spălătorie - uscătorie – lenjerie, 

împreună cu lenjereasa; 

12. Nu permite punerea în funcţiune şi exploatarea mașinilor şi utilajelor din spălătorie de către alte 

persoane (beneficiari de servicii sau salariaţi ai complexului); 

13. Efectuează activităţile specifice, în exclusivitate, beneficiarilor Complexului de Îngrijire şi 

Asistenţă Dobriţa; 

14. Răspunde de aplicarea şi respectarea normelor de prevenire a incendiilor şi de protecţia muncii în 

spaţiile în care îşi desfăşoară activitatea; 

15. Respectă procedurile interne legate de utilizarea şi păstrarea în bună funcţionare a echipamentului 

din dotarea spălătoriei; 

16. Îşi desfăşoară activitatea în conformitate cu pregătirea, instruirea şi recomandările angajatorului, 

pe linie ierarhică, astfel încât să nu expună la pericol de accidentare sau îmbolnăvire atât propria persoană 

cât şi alte persoane (colegi sau beneficiari) care pot fi afectate de acţiunile sau omisiunile sale în timpul 

activităţii; 

17. În perioada în care în sectorul spălătorie este diminuată activitatea, personalul va efectua alte 

activităţi, la solicitarea conducerii; 

18. Respectă prevederile Regulamentului de organizare şi funcţionare, precum și ale Regulamentul de 

ordine interioară şi orice alte prevederi legale specifice angajaţilor; 

19. Întreprinde măsurile necesare şi răspunde de respectarea tuturor normelor stabilite prin autorizaţia 

de funcţionare a Complexului de Îngrijire şi Asistenţă Dobriţa; 

20. Îi este interzisă părăsirea unităţii în timpul programului de lucru, fără aprobarea conducerii 

Complexului de Îngrijire şi Asistenţă Dobriţa; 

21. Îi este interzisă deţinerea şi consumul de băuturi alcoolice, fumatul, precum şi comercializarea 

diferitelor produse în incinta unităţii; 

22. Îi este interzisă utilizarea aparatelor foto, de înregistrare audio - video şi de stocare a datelor în 

incinta Complexului de Îngrijire şi Asistenţă Dobriţa, în scopul unor foloase personale, cu excepţia 

situaţiilor în care este desemnat pentru astfel de activităţi; 

23. Distribuirea în mass - media a imaginilor şi înregistrărilor audio - video din cadrul Complexului 

de Îngrijire şi Asistenţă Dobriţa este interzisă; 

24. Respectă caracterul confidenţial al datelor despre beneficiari şi activităţile din cadrul Complexului 

de Îngrijire şi Asistenţă Dobriţa, păstrând secretul serviciului şi îi este interzisă pretinderea sau primirea 

de foloase necuvenite. Încălcarea acestor interdicţii va fi sancţionată conform legislaţiei ce reglementează 

activitatea personalului contractual; 

25. Are obligaţia de a - şi efectua analizele medicale, conform legislaţiei în vigoare; 

26. Foloseşte un limbaj civilizat cu beneficiarii, colegii de serviciu şi cu personalul din conducerea 

Complexului de Îngrijire şi Asistenţă Dobriţa; 

27. Îndeplineşte şi alte atribuţii specifice prevăzute în standardul specific de calitate aplicabil, în 

legislaţia în vigoare, în regulamentul de organizare şi funcţionare, în metodologiile de organizare şi 

funcţionare, în procedurile de lucru, în alte regulamente aplicabile serviciului social, în dispoziţiile şi în 

notele interne emise de către conducerea instituţiei şi acţionează,conform dispoziţiilor trasate în situaţii 

speciale pentru acoperirea nevoilor identificate; 

28. Colaborează şi comunică cu toate serviciile din cadrul DGASPC Gorj; 

29. Face propuneri de îmbunătăţire a activităţii în vederea creşterii calităţii serviciului şi respectării 

legislaţiei; 

30. Respectă şi aplică normele de conduită aplicabile personalului contractual din autoritățile și 

instituțiile publice prevăzute în Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/ 2019 privind Codul 

administrativ; 
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31. Are obligaţia să manifeste solicitudine şi afectivitate în relaţiile cu persoanele adulte şi copiii ce 

intră sub incidenţa asistenţei sociale, precum şi în relaţiile cu alţi cetăţeni, relaţii legate de specificul şi 

obiectul activităţii instituţiei; 

32. Răspunde, după caz, disciplinar, contravenţional, patrimonial, civil, sau penal, pentru faptele 

săvârşite prin care se încalcă normele legale, săvârşite în exercitarea atribuţiilor ce îi revin; 

33. Respectă normele PSI şi instrucţiunile de protecţie a muncii sub semnătură proprie şi participă la 

instruirea teoretică şi practică; 

34. Asigură arhivarea documentelor repartizate, produse și gestionate, conform actelor normative în 

vigoare; 

35. Păstrează confidenţialitatea datelor cu caracter personal folosite în activitatea desfăşurată; 

36. Îndeplineşte atribuţiile prevăzute în Procedura de sistem privind protecţia persoanelor fizice în 

ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date la 

nivelul DGASPC Gorj. 

 

(7) Atribuţiile îngrijitoarei sunt următoarele: 

1. Respectă obligaţiile asumate prin semnarea contractului individual de muncă 

2. Efectuează curăţenia şi dezinfecţia pavilioanelor, pereţilor, tavanelor, ferestrelor, uşilor 

mobilierului şi obiectelor sanitare în pavilionul Centrului de îngrijire şi asistenţă pentru persoane adulte 

cu dizabilități Dobrița, în următoarele spaţii: spaţiu de socializare; coridoare; holuri şi debarale; scări 

interioare şi exterioare; grupuri sanitare; izolator; sală mese; cabinet medical; cabinet recuperare; lift; 

3. Efectuează curăţenia şi dezinfecţia pavimentelor, pereţilor, tavanelor, ferestrelor, uşilor, 

mobilierului şi obiectelor sanitare în pavilionul Centrului de abilitare şi reabilitare pentru persoane adulte 

cu dizabilități Dobrița, în grupurile sanitare și holuri; 

4.Efectuează curăţenia şi dezinfecţia pavimentelor, pereţilor, tavanelor, ferestrelor, uşilor, 

mobilierului şi obiectelor sanitare în toate spaţiile interioare ale pavilionului administrativ; 

5. Transportă, pe circuitul stabilit, gunoiul din pavilioanele de cazare, blocul alimentar şi pavilionul 

administrativ la tomberoanele de pe platforma de colectare a gunoiului, răspunde de depunerea gunoiului; 

6. Efectuează curăţenia şi dezinfecţia coşurilor de colectare a gunoiului; 

7. Răspunde de păstrarea, în bune condiţii, a materialelor de curăţenie pe care le are în primire sau a 

celor care se folosesc în comun; 

8. Îndeplineşte toate indicaţiile medicului sau asistentului medical privind întreţinerea curăţeniei şi 

dezinfecţiei; 

9. Îi este interzisă părăsirea unităţii in timpul programului de lucru, fără aprobarea conducerii 

Complexului de Îngrijire şi Asistenţă Dobriţa; 

10. Îi este interzisă deţinerea şi consumul de băuturi alcoolice, fumatul, precum şi comercializarea 

diferitelor produse în incinta unităţii; 

11. Îi este interzisă utilizarea aparatelor foto, de înregistrare audio-video şi de stocare a datelor în 

incinta Complexului de Îngrijire şi Asistenţă Dobriţa, în scopul unor foloase personale, cu excepţia 

situaţiilor în care este desemnat pentru astfel de activităţi; 

12. Distribuirea în mass-media a imaginilor şi înregistrărilor audio-video din cadrul Complexului de 

Îngrijire şi Asistenţă Dobriţa  este interzisă; 

13. Respectă caracterul confidenţial al datelor despre beneficiari şi activităţile din cadrul Complexului 

de Îngrijire şi Asistenţă Dobriţa, păstrând secretul serviciului şi îi este interzisă pretinderea sau primirea 

de foloase necuvenite. Încălcarea acestor interdicţii va fi sancţionată conform legislaţiei ce reglementează 

activitatea personalului contractual; 

14. Are obligaţia de a-şi efectua analizele medicale, conform legislaţiei în vigoare; 

15. Foloseşte un limbaj civilizat cu beneficiarii, colegii de serviciu şi cu personalul din conducerea 

Complexului de Îngrijire şi asistenţă Dobriţa; 

16. Îndeplineşte şi alte atribuţii specifice prevăzute în standardul specific de calitate aplicabil, în 

legislaţia în vigoare, în regulamentul de organizare şi funcţionare, în metodologiile de organizare şi 

funcţionare, în procedurile de lucru, în alte regulamente aplicabile serviciului social, în dispoziţiile şi în 

notele interne emise de către conducerea instituţiei şi acţionează,conform dispoziţiilor trasate în situaţii 

speciale pentru acoperirea nevoilor identificate; 

17. Colaborează şi comunică cu toate serviciile din cadrul DGASPC Gorj; 
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18. Face propuneri de îmbunătăţire a activităţii, în vederea creşterii calităţii serviciului şi respectării 

legislaţiei; 

19. Respectă şi aplică normele de conduită aplicabile personalului contractual din autoritățile și 

instituțiile publice prevăzute în Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/ 2019 privind Codul 

administrativ; 

20. Are obligaţia să manifeste solicitudine şi afectivitate în relaţiile cu persoanele adulte şi copiii ce 

intră sub incidenţa asistenţei sociale, precum şi în relaţiile cu alţi cetăţeni, relaţii legate de specificul şi 

obiectul activităţii instituţiei; 

21. Răspunde, după caz, disciplinar, contravenţional, patrimonial, civil, sau penal, pentru faptele 

săvârşite prin care se încalcă normele legale, săvârşite în exercitarea atribuţiilor ce îi revin; 

22. Respectă normele PSI şi instrucţiunile de protecţie a muncii sub semnătură proprie şi participă la 

instruirea teoretică şi practică; 

23. Păstrează confidenţialitatea datelor cu caracter personal folosite în activitatea desfăşurată; 

24. Îndeplineşte atribuţiile prevăzute în Procedura de sistem privind protecţia persoanelor fizice în 

ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date la 

nivelul DGASPC Gorj. 

 

 

(8) Atribuţiile inspectorului de specialitate - secretariat - resurse umane sunt următoarele: 

1. Respectă obligaţiile asumate prin semnarea contractului individual de muncă; 

2. Organizează, asigură şi răspunde de întocmirea documentelor financiar-contabile privind achitarea 

drepturilor de personal, reprezentând salariile personalului din cadrul complexului şi alte drepturi de 

personal reglementate de lege; 

3. Răspunde de întocmirea corectă şi la timp a dărilor de seamă statistice; 

4. Răspunde de distribuirea fişelor fiscale pentru salariaţii unităţii; 

5. Întocmeşte programarea concediilor de odihnă pentru toţi salariaţii complexului, în luna decembrie 

pentru anul următor şi ţine evidenţa efectuării acestora; 

6. Primeşte corespondenţa, răspunde de confidenţialitatea acesteia, o înregistrează în registrul de 

corespondenţă şi o prezintă şefului de centru în cel mai scurt timp; 

7. Asigură repartizarea corespondenţei aşa cum este stabilită de către şeful de centru; 

8. Asigură legăturile telefonice cu exteriorul şi compartimentele dotate cu telefon din incinta unităţii; 

9. Completează adeverinţele de salariat şi le depune la DGASPC Gorj; 

10. Ridică de la serviciul resurse-umane al DGASPC Gorj sub semnătură, adeverinţele de salariat, 

dispoziţiile emise de DGASPC Gorj şi le comunică pe bază de semnătură salariaţilor vizaţi de 

documentele respective; 

11. Întocmeşte notele de serviciu emise de către şeful de centru şi redactează corespondenţa unităţii; 

12. Efectuează şi răspunde de arhivarea documentelor unităţii conform actelor normative în  vigoare; 

13. Asigură cunoşterea legislaţiei referitoare la toate activităţile unităţii; 

14. Urmăreşte utilizarea dotărilor şi a serviciilor de care dispune complexul numai în interesul acestei 

instituţii; 

15. Urmăreşte, pe întregul circuit, referatele de necesitate către DGASPC Gorj cu privire la 

aprovizionarea cu produse/ piese/ materiale/ consumabile/ orice alte bunuri materiale sau valori, servicii 

şi lucrări necesare bunei funcţionări şi desfășurări a activităţii în cadrul complexului, până la realizarea 

achiziţiei şi informează şeful de centru; 

16. Întocmeşte situaţii lunare cu privire la posturile vacante; 

17. Asigură întreţinerea şi actualizarea bazelor de date privind personalul angajat al unităţii; 

18. Întocmeşte planul anual privind formarea profesională a angajaţilor unităţii; 

19. Realizează, la solicitarea şefului de centru, studii şi statistici din domeniul resurselor umane; 

20. Analizează şi întocmeşte propuneri pentru acordarea de trepte/ grade profesionale pentru angajaţii 

unităţii; 

21. Întocmeşte pontajul pentru personalul unităţii, pe baza condicii de prezenţă, ţine evidenţa, 

concediilor medicale, a concediilor de odihnă, a concediilor fără plată aprobate şi a absenţelor nemotivate 

22. Întocmeşte şi păstrează dosarele complete cu actele necesare pentru încadrarea, promovarea, 

încetarea raporturilor de muncă, transfer, pensionare, deces pentru personalul unităţii; 
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23. Întocmeşte şi ţine evidenţa dosarelor pentru deducerile personale suplimentare; 

24. Întocmeşte, împreună cu şeful centrului şi coordonatorul personalului de specialitate, 

documentaţia necesară organizării examenelor de promovare în funcţie, grad sau treaptă profesională 

pentru salariaţii din cadrul Complexului de Îngrijire şi Asistenţă Dobriţa; 

25. Întocmeşte, împreună cu şeful centrului şi coordonatorul personalului de specialitate, propunerile 

privind organizarea şi desfăşurarea concursurilor, conform prevederilor legale în vigoare; 

26. Este persoana responsabilă cu condica de prezenţă a salariaţiilor Complexului de Îngrijire şi 

Asistenţă Dobriţa; 

27. Respectă normele de prevenire a incendiilor, de protecţie a muncii şi a celor privind protecţia 

mediului, în conformitate cu prevederile Legii nr. 319/ 2006 a securității și sănătății în muncă, Legii nr. 

307/ 2006 privind apărarea împotriva incendiilor şi Ordonanței de Urgență a Guvernului 195/ 2005 

privind protecția mediului, cu  modificările şi completările ulterioare; 

28. Execută şi alte sarcini trasate de către conducerea Complexului de Îngrijire şi Asistenţă Dobriţa, în 

vederea bunului mers al activităţii în unitate; 

29. Respectă prevederile Regulamentului de organizare şi funcţionare, precum și ale Regulamentul de 

ordine interioară şi orice alte prevederi legale specifice angajaţilor; 

30. Îi este interzisă părăsirea unităţii  in timpul  programului de lucru, fără aprobarea conducerii 

Complexului de Îngrijire şi Asistenţă Dobriţa; 

31. Îi este interzisă deţinerea şi consumul de bauturi alcoolice, fumatul, precum şi comercializarea 

diferitelor produse în incinta unităţii; 

32. Îi este interzisă utilizarea aparatelor foto, de înregistrare audio-video şi de stocare a datelor în 

incinta Complexului de Îngrijire şi Asistenţă Dobriţa, în scopul unor foloase personale, cu excepţia 

situaţiilor în care este desemnat pentru astfel de activităţi; 

33. Distribuirea în mass-media a imaginilor şi înregistrărilor audio-video din cadrul complexului este 

interzisă; 

34. Respectă caracterul confidenţial al datelor despre beneficiari şi activităţile din Complexului de 

Îngrijire şi Asistenţă Dobriţa, păstrând secretul serviciului şi îi este interzisă pretinderea sau primirea de 

foloase necuvenite. Încălcarea acestor interdicţii va fi sancţionată conform legislaţiei ce reglementează 

activitatea personalului contractual; 

35. Are obligaţia de a-şi efectua analizele medicale conform legislaţiei în vigoare; 

36. Foloseşte un limbaj civilizat cu beneficiarii, colegii de serviciu şi cu personalul din conducerea 

Complexului de Îngrijire şi Asistenţă Dobriţa; 

37. Îndeplineşte şi alte atribuţii specifice prevăzute în standardul specific de calitate aplicabil, în 

legislaţia în vigoare, în regulamentul de organizare şi funcţionare, în metodologiile de organizare şi 

funcţionare, în procedurile de lucru, în alte regulamente aplicabile serviciului social, în dispoziţiile şi în 

notele interne emise de către conducerea Complexului de Îngrijire şi Asistenţă Dobriţa şi acţionează, 

conform dispoziţiilor trasate în situaţii speciale pentru acoperirea nevoilor identificate; 

38. Colaborează şi comunică cu toate serviciile din cadrul DGASPC Gorj; 

39. Face propuneri de îmbunătăţire a activităţii în vederea creşterii calităţii serviciului şi respectării 

legislaţiei; 

40. Respectă şi aplică normele de conduită aplicabile personalului contractual din autoritățile și 

instituțiile publice prevăzute în Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/ 2019 privind Codul 

administrativ; 

41. Are obligaţia să manifeste solicitudine şi afectivitate în relaţiile cu persoanele adulte şi copiii ce 

intră sub incidenţa asistenţei sociale, precum şi în relaţiile cu alţi cetăţeni, relaţii legate de specificul şi 

obiectul activităţii instituţiei; 

42. Răspunde, după caz, disciplinar, contravenţional, patrimonial, civil, sau penal, pentru faptele 

săvârşite prin care se încalcă normele legale, săvârşite în exercitarea atribuţiilor ce le revin; 

43. Este desemnat responsabil cu riscurile, îndeplinind atribuțiile prevăzute in Procedura de sistem 

privind managementul riscurilor pentru Compartimentul administrativ-contabilitate; 

44. Păstrează confidenţialitatea datelor cu caracter personal  folosite în activitatea desfăşurată; 

45. Îndeplineşte atribuţiile  prevăzute în Procedura de sistem privind protecţia persoanelor fizice în 

ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date la 

nivelul DGASPC Gorj. 
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(9) Atribuţiile muncitorului necalificat sunt următoarele: 

1. Respectă obligaţiile asumate prin semnarea contractului individual de muncă; 

2. Efectuează şi întreţine, permanent, curăţenia în curtea unităţii; 

3. Execută lucrările de întreţinere a spaţiilor cu flori din curtea unităţii; 

4. Execută şi întreţine permanent curăţenia la platforma de depozitare a gunoiului menajer din  

unitate; 

5. Execută, împreună cu muncitorii calificaţi, lucrări de întreţinere şi reparaţii în unitate; 

6. Execută curăţenia la sectorul zootehnic; 

7. Preia resturile alimentare, de la blocul alimentar şi hrăneşte porcii din sectorul zootehnic; 

8. În timpul sezonului cald curăţă masa verde rezultată prin cosire din toată curtea unităţii şi curăţă 

gardurile unităţii de ierburi şi plante agăţătoare; 

9. Execută lucrările de curăţenie şi întreţinere a cimitirului unde sunt înmormântaţi beneficiarii care au 

decedat; 

10. Respectă programul de lucru stabilit de către conducerea unităţii; 

11. Execută lucrările necesare cu privire la înhumarea beneficiarilor de servicii decedaţi; 

12. Execută şi alte activităţi din cadrul compartimentului administrativ-contabilitate pentru buna 

deşfăsurare a activităţii în unitate, dispuse de către şeful de centru; 

46. Îi este interzisă părăsirea unităţii în timpul programului de lucru fără aprobarea conducerii 

Complexului de Îngrijire şi Asistenţă Dobriţa; 

13. Îi este interzisă deţinerea şi consumul de băuturi alcoolice, fumatul, precum şi comercializarea 

diferitelor produse în incinta unităţii; 

14. Îi este interzisă utilizarea aparatelor foto, de înregistrare audio-video şi de stocare a datelor în 

incinta Complexului de Îngrijire şi Asistenţă Dobriţa, în scopul unor foloase personale, cu excepţia 

situaţiilor în care este desemnat pentru astfel de activităţi; 

15. Distribuirea în mass-media a imaginilor şi înregistrărilor audio-video din cadrul Complexului de 

Îngrijire şi Asistenţă Dobriţa este interzisă; 

16. Respectă caracterul confidenţial al datelor despre beneficiari şi activităţile din cadrul Complexului 

de Îngrijire şi Asistenţă Dobriţa, păstrând secretul serviciului şi îi este interzisă pretinderea sau primirea 

de foloase necuvenite. Încălcarea acestor interdicţii va fi sancţionată conform legislaţiei ce reglementează 

activitatea personalului contractual; 

17. Are obligaţia de a-şi efectua analizele medicale conform legislaţiei în vigoare; 

18. Foloseşte un limbaj civilizat cu beneficiarii, colegii de serviciu şi cu personalul din conducerea 

Complexului de Îngrijire şi Asistenţă Dobriţa; 

19. Îndeplineşte şi alte atribuţii specifice prevăzute în standardul specific de calitate aplicabil, în 

legislaţia în vigoare, în regulamentul de organizare şi funcţionare, în metodologiile de organizare şi 

funcţionare, în procedurile de lucru, în alte regulamente aplicabile serviciului social, în dispoziţiile şi în 

notele interne emise de către conducerea instituţiei şi acţionează,conform dispoziţiilor trasate în situaţii 

speciale pentru acoperirea nevoilor identificate; 

20. Colaborează şi comunică cu toate serviciile din cadrul DGASPC Gorj; 

21. Face propuneri de îmbunătăţire a activităţii, în vederea creşterii calităţii serviciului şi respectării 

legislaţiei; 

22. Respectă şi aplică normele de conduită aplicabile personalului contractual din autoritățile și 

instituțiile publice prevăzute în Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/ 2019 privind Codul 

administrativ; 

23. Are obligaţia să manifeste solicitudine şi afectivitate în relaţiile cu persoanele adulte ce intră sub 

incidenţa asistenţei sociale, precum şi în relaţiile cu alţi cetăţeni, relaţii legate de specificul şi obiectul 

activităţii instituţiei; 

24. Răspunde, după caz, disciplinar, contravenţional, patrimonial, civil, sau penal, pentru faptele 

săvârşite prin care se încalcă normele legale, săvârşite în exercitarea atribuţiilor ce îi revin; 

25. Respectă normele PSI şi instrucţiunile de protecţie a muncii sub semnătură proprie şi participă la 

instruirea teoretică şi practică; 

26. Păstrează confidenţialitatea datelor cu caracter personal folosite în activitatea desfăşurată; 
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27. Îndeplineşte atribuţiile prevăzute în Procedura de sistem privind protecţia persoanelor fizice în 

ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date la 

nivelul DGASPC Gorj. 

 

 

(10) Atribuţiile muncitor calificat – fochist sunt următoarele: 

1. Respectă obligaţiile asumate prin semnarea contractului individual de muncă; 

2. Se prezintă la serviciu în stare aptă de muncă în conformitate cu graficul de lucru în ture; 

3. Preia şi predă tura, în conformitate cu instrucţiunile de preluare - predare a turei; 

4. Respectă instrucţiunile interne de exploatare, prescripţiile tehnice de exploatare, regulamentul de 

manevrare al instalaţiilor, normele de protecţie a muncii şi instrucţiunile de prevenire şi stingere a 

incendiilor; 

5.Cunoaşte şi asigură funcţionarea întregii centrale termice şi a instalaţiilor termice din cadrul 

Complexului de Îngrijire şi Asistenţă Dobriţa; 

6. Controlează, sesizează şi informează operativ orice abatere de la regimurile normale de funcţionare 

ale echipamentelor şi instalaţiilor; 

7. Execută şi menţine curăţenia la locul de muncă şi în instalaţiile din componenţa operativă ce le 

revine, pe durata programului; 

8. Respectă instrucţiunile de lichidare a incendiilor, avariilor, conform dispoziţiilor operative primite; 

9. Verifică, în permanenţă, starea de funcţionare a centralei şi a elementelor componente la parametrii 

corespunzători; 

10. Cere aprobarea pentru executarea de manevre, lucrări sau pentru modificări de regimuri de 

exploatare care depăşesc competentele operative ale funcţiei ce o deţine; 

11. Respectă şi duce la îndeplinire dispoziţiile personalului tehnic superior, înscrise în registrul de 

dispoziţii tehnico – operative; 

12. Anunţă conducerea Complexului de Îngrijire şi Asistenţă Dobriţa dacă nu sunt asigurate condiţiile 

de exploatare care să preîntâmpine avariile, incidentele şi accidentele de muncă; 

13. Răspunde şi întreţine în perfectă stare de funcţionare materialele, sculele, utilajele şi 

echipamentele din dotare; 

14. Anunţă conducerea Complexului de Îngrijire şi Asistenţă Dobriţa atunci când constată o 

defecţiune la un utilaj sau o instalaţie pentru a se interveni privind repararea sau înlocuirea acestora; 

15. Răspunde de exploatarea eficientă a sistemului de panouri solare; 

16. Participă, activ, ori de câte ori este nevoie, la reparaţiile din centrala termică şi a instalaţiilor 

aferente din cadrul Complexului de Îngrijire şi Asistenţă Dobriţa; 

17. Execută debitarea lemnului de foc achiziţionat şi depozitarea lui în locaţia special amenajată; 

18. Nu permite intrarea în centrala termică a persoanelor străine, a beneficiarilor sau a altor salariaţi 

care nu au atribuţiuni de serviciu în acest punct de lucru; 

19. Atunci când cazanele termice nu funcţionează, participă, împreună cu ceilalţi muncitori, la 

realizarea lucrărilor administrativ - gospodăreşti şi de reparaţii, în limita abilităţilor sale profesionale; 

20. Preia şi execută, în limitele sale de competenţă, atribuţiile de serviciu ale portarului sau 

muncitorului necalificat, după caz, atunci când aceştia nu sunt în activitate; 

21. Execută lucrările necesare cu privire la înhumarea beneficiarilor decedaţi; 

22. Întocmeşte referat către şeful de centru în care solicită toate piesele şi materialele care îi sunt 

necesare pentru îndeplinirea sarcinilor de serviciu; 

23. Urmăreşte, permanent şi răspunde de buna funcţionare a centralei solare, a panourilor solare şi a 

tuturor componentelor, execută lucrările de întreţinere şi reparaţii şi execută toate manevrele necesare 

pentru buna funcţionare şi protecţia acestora; 

24. Verifică, zilnic, starea de funcţionare a grupurilor sociale din toate clădirile unităţii şi repară 

defecţiunile constatate; 

25. Verifică, zilnic, starea de funcţionare a sistemului de înmagazinare şi pompare apă şi hidranţii 

interiori şi repară defecţiunile constatate, în scopul asigurării funcţionării normale permanente a acestui 

sistem; 

26. Verifică, zilnic, starea de funcţionare a aragazului, a frigiderelor şi a chiuvetelor din blocul 

alimentar şi repară defecţiunile constatate; 
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27. Verifică zilnic starea de funcţionare a grupului electrogen şi remediază defecţiunile constatate; 

28. Verifică, zilnic, starea de funcţionare a frigiderelor din dotarea Complexului de Îngrijire şi 

Asistenţă Dobriţa și pavilionul administrativ-contabilitate şi remediază defecţiunile constatate, în limita 

competenţei; 

29. Execută lucrările de întreţinere a mașinilor de spălat, a uscătorului, a hidroforului, a mașinii de 

cusut şi a staţiei de călcat din sectorul spălătorie-uscătorie-lenjerie, verifică zilnic starea lor de funcţionare 

şi repară defecţiunile constatate; 

30. Asigură  funcţionarea corespunzătoare a serviciilor telefonice în cadrul Complexului de Îngrijire şi 

Asistenţă Dobriţa; 

31. Asigură buna funcţionare a mijloacelor tehnice din dotarea unităţii şi răspunde de buna executare 

a lucrărilor de întreţinere; 

32. Verifică, zilnic, buna funcţionare a canalizării din unitate  şi repară defecţiunile constatate; 

33. Verifică, zilnic, buna funcţionare a circuitului intern de alimentare cu apă, repară defecţiunile 

constatate în scopul asigurării apei la toate punctele de lucru din unitate pentru buna desfăşurare a 

activităţilor; 

34. Participă la cursurile necesare pentru obţinerea vizei anuale a autorizaţiei de fochist; 

35. Nu va părăsi postul în cazul în care nu vine schimbul de tură; 

36. Execută şi atribuţiile portarului în perioada când nu este acesta prezent; 

37. Asigură şi răspunde de integritatea patrimoniului Complexului de Îngrijire şi Asistenţă Dobriţa, pe 

perioada serviciului; 

38. La poarta de acces în instituţie, efectuează controlul bagajului personalului la ieşirea acestuia din 

tură; 

39. În caz de incendiu, anunţă de urgenţă pompierii şi conducerea Complexului de Îngrijire şi 

Asistenţă Dobriţa şi acţionează pentru evacuarea persoanelor şi salvarea bunurilor; 

40. Nu permite accesul persoanelor străine în incinta Complexului de Îngrijire şi Asistenţă Dobriţa, 

decât după ce acestea vor fi legitimate, însoţite, precum şi înregistrate datele personale în registrul de 

vizite; 

41. Nu permite fotografierea sau filmarea în incinta Complexului de Îngrijire şi Asistenţă Dobriţa, 

decât cu acordul conducerii; 

42. Înregistrează maşinile care intră şi ies din incinta Complexului de Îngrijire şi Asistenţă Dobriţa, în 

registrul de intrare şi ieşire pentru maşini; 

43. După ora 20:00 nu va permite niciunei persoane străine accesul în incinta Complexului de 

Îngrijire şi Asistenţă Dobriţa (curte, clădiri), cu excepţia celor pentru intervenţia în situaţii de urgenţă; 

44. Nu permite intrarea personalului instituţiei pe timp de noapte, când acesta nu are program de lucru 

şi nici aprobarea conducerii Complexului de Îngrijire şi Asistenţă Dobriţa; 

45. Curaţă, întreţine şi îngrijeşte spaţiul verde din incinta Complexului de Îngrijire şi Asistenţă 

Dobriţa; 

46. Răspunde de păstrarea curăţeniei în curtea Complexului de Îngrijire şi Asistenţă Dobriţa, în jurul 

cladirilor şi în faţa instituţiei; 

47. Menţine curăţenia în spaţiul destinat colectării resturilor menajere; 

48. În timpul programului de noapte efectuează paza Complexului de Îngrijire şi Asistenţă Dobriţa, 

magaziilor existente în curtea unităţii, a centralei termice, a tuturor bunurilor existente în patimoniul 

Complexului; 

49. La ieşirea din schimb întocmeşte un proces verbal în care menţionează activitatea şi eventualele 

evenimente din timpul programului; 

50. Efectuează lucrări de reparaţii şi întreţinere în incinta unităţii, în limita abilităţilor sale 

profesionale; 

51. Poartă echipamentul de protecţie prevăzut de normele în vigoare pentru păstrarea igienei şi a 

aspectului estetic personal; 

52. Îi este interzisă părăsirea unităţii în timpul programului de lucru fără aprobarea șefului 

Complexului de îngrijire şi asistenţă Dobriţa; 

53. Îi este interzisă deţinerea şi consumul de băuturi alcoolice, fumatul, precum şi comercializarea 

diferitelor produse în incinta unităţii; 



47 

 

54. Îi este interzisă utilizarea aparatelor foto, de înregistrare audio-video şi de stocare a datelor în 

incinta Complexului de  Îngrijire şi Asistenţă Dobriţa”, în scopul unor foloase personale; 

55. Distribuirea în mass-media a imaginilor şi înregistrărilor audio-video din cadrul Complexului de 

îngrijire şi asistenţă Dobriţa este interzisă; 

56. Respectă caracterul confidenţial al datelor despre beneficiari şi activităţile din centru, păstrând 

secretul serviciului şi îi este interzisă pretinderea sau primirea de foloase necuvenite. Încălcarea acestor 

interdicţii va fi sancţionată conform legislaţiei ce reglementează activitatea personalului contractual; 

57. Are obligaţia de a-şi efectua analizele medicale, conform legislaţiei în vigoare; 

58. Foloseşte un limbaj civilizat cu beneficiarii, colegii de serviciu şi cu personalul din conducerea 

Complexului de îngrijire şi asistenţă Dobriţa; 

59. Îndeplineşte şi alte atribuţii specifice prevăzute în standardul specific de calitate aplicabil, în 

legislaţia în vigoare, în regulamentul de organizare şi funcţionare, în metodologiile de organizare şi 

funcţionare, în procedurile de lucru, în alte regulamente aplicabile serviciului social, în dispoziţiile şi în 

notele interne emise de către conducerea instituţiei şi acţionează,conform dispoziţiilor trasate în situaţii 

speciale pentru acoperirea nevoilor identificate; 

60. Colaborează şi comunică cu toate serviciile din cadrul DGASPC Gorj; 

61. Face propuneri de îmbunătăţire a activităţii în vederea creşterii calităţii serviciului şi respectării 

legislaţiei; 

62. Respectă şi aplică normele de conduită aplicabile personalului contractual din autoritățile și 

instituțiile publice prevăzute în Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/ 2019 privind Codul 

administrativ; 

63. Are obligaţia să manifeste solicitudine şi afectivitate în relaţiile cu persoanele adulte şi copiii ce 

intră sub incidenţa asistenţei sociale, precum şi în relaţiile cu alţi cetăţeni, relaţii legate de specificul şi 

obiectul activităţii instituţiei; 

64. Respectă normele PSI şi instrucţiunile de protecţie a muncii sub semnătură proprie şi participă la 

instruirea teoretică şi practică; 

65. Răspunde, după caz, disciplinar, contravenţional, patrimonial, civil, sau penal, pentru faptele 

săvârşite prin care se încalcă normele legale, săvârşite în exercitarea atribuţiilor ce le revin; 

66. Asigură arhivarea documentelor repartizate, produse și gestionate conform actelor normative în 

vigoare; 

67. Păstrează confidenţialitatea datelor cu caracter personal folosite în activitatea desfăşurată; 

68. Îndeplineşte atribuţiile prevăzute în Procedura de sistem privind protecţia persoanelor fizice în 

ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date la 

nivelul DGASPC Gorj. 

                

 

(11) Atribuţiile muncitorului calificat – lenjer sunt următoarele: 

1. Respectă obligaţiile asumate prin semnarea contractului individual de muncă; 

2. Respectă programul zilnic, stabilit de conducerea Complexului de îngrijire şi asistenţă Dobriţa; 

3. Repară şi retuşează lenjeria de pat, de corp, articole de îmbrăcăminte, perdele, covoare, feţe de 

masă etc. din cadrul Complexului de îngrijire şi asistenţă Dobriţa; 

4. Răspunde de folosirea eficientă a materialului primit pentru reparaţii si pentru confecţii; 

5. Confecţionează diferite articole de îmbrăcăminte; 

6. Răspunde de calitatea lucrărilor efectuate la locul de muncă şi se preocupă permanent de 

îmbunătăţirea lor; 

7. Execută corect şi în termenele stabilite, confecţionarea produsului; 

8. Păstrează în bună stare materialele de lucru şi răspunde de exploatarea corectă a utilajelor, sesizând 

eventualele defecţiuni apărute şefului de centru, pentru a lua măsurile necesare de remediere; 

9. Interzice punerea în funcţiune şi exploatarea maşinilor şi utilajelor din atelierul lenjerie de către alte 

persoane (salariaţi ai complexului, beneficiari etc.); 

10. Nu permite introducerea în atelierul lenjerie a materialelor sau articolelor din afara unităţii, în 

scopul confecţionării sau reparării, fără aprobarea conducerii; 

11. Execută  călcarea articolelor de îmbrăcăminte şi a lenjeriei de pat; 

12. Confecţionează lenjerie pentru dotarea unităţii; 
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13. Răspunde de gestiunea din cadrul sectorului spălătorie-uscătorie-lenjerie, împreună cu 

spălătoresele; 

14. Are obligaţia asigurării circuitului rufelor murdare şi al rufelor curate în interiorul sectorului 

spălătorie – uscătorie - lenjerie, împreună cu spălătoresele; 

15. Efectuează şi menţine curăţenia şi dezinfecţia în sectorul spălătorie-uscătorie-lenjerie, împreună 

cu spălătoresele; 

16. Asigură, zilnic, cantitatea de îmbrăcăminte şi lenjerie de pat (în stare bună, curată şi călcată) 

solicitată de către infirmiere şi o predă către infirmiere pe bază de proces-verbal; 

17. Întocmeşte referat de necesitate şi primeşte de la magazia unităţii, pe bază de bon de consum/ 

transfer, produsele care îi sunt necesare pentru asigurarea schimburilor solicitate de infirmiere; 

18. Execută trierea articolelor de îmbrăcăminte şi lenjerie de pat necorespunzătoare şi va întocmi şi 

înainta către contabilitate nota cu aceste articole pentru a putea fi înlocuite; 

19. Întocmeşte propuneri scrise către şeful de centru cu privire la articolele de îmbrăcăminte, 

încălţăminte şi lenjerie de pat pe care le consideră necesare pentru a putea asigura permanent 

beneficiarilor ţinuta corespunzătore şi condiţii optime de cazare; 

20. Răspunde de aplicarea şi respectarea normelor de prevenire a incendiilor şi de protecţia muncii în 

spaţiile în care îşi desfăşoară activitatea; 

21. Respectă instrucţiunile legate de utilizarea şi păstrarea în bună funcţionare a echipamentului din 

dotare date de producătorul acestuia; 

22. Îşi desfăşoară activitatea în conformitate cu pregătirea, instruirea şi recomandările angajatorului, 

pe linie ierarhică, astfel încât să nu expună la pericol de accidentare sau îmbolnăvire atât propria persoană 

cât şi alte persoane (colegi sau beneficiari) care pot fi afectate de acţiunile sau omisiunile sale în timpul 

activităţii; 

23. În perioada în care în sectorul lenjerie este diminuată activitatea, personalul va efectua alte 

activităţi la solicitarea Complexului de Îngrijire şi Asistenţă Dobriţa; 

24. Respectă prevederile Regulamentului de organizare şi funcţionare, precum şi ale Regulamentului 

de ordine interioară şi orice alte prevederi legale specifice angajaţilor; 

25. Întreprinde măsurile necesare şi răspunde de respectarea tuturor normelor stabilite prin autorizaţia 

de funcţionare a Complexului de Îngrijire şi Asistenţă Dobriţa; 

26. Îi este interzisă părăsirea unităţii în timpul programului de lucru fără aprobarea Complexului de 

îngrijire şi asistenţă Dobriţa; 

27. Îi este interzisă deţinerea şi consumul de băuturi alcoolice, fumatul, precum şi comercializarea 

diferitelor produse în incinta unităţii; 

28. Îi este interzisă utilizarea aparatelor foto, de înregistrare audio-video şi de stocare a datelor în 

incinta Complexului de Îngrijire şi Asistenţă Dobriţa, în scopul unor foloase personale, cu excepţia 

situaţiilor în care este desemnat pentru astfel de activităţi; 

29. Distribuirea în mass-media a imaginilor şi înregistrărilor audio-video din cadrul Complexului de  

Îngrijire şi Asistenţă Dobriţa este interzisă; 

30. Respectă caracterul confidenţial al datelor despre beneficiari şi activităţile din cadrul Complexului 

de Îngrijire şi Asistenţă Dobriţa, păstrând secretul serviciului şi îi este interzisă pretinderea sau primirea 

de foloase necuvenite. Încălcarea acestor interdicţii va fi sancţionată conform legislaţiei ce reglementează 

activitatea personalului contractual; 

31. Are obligaţia de a-şi efectua analizele medicale conform legislaţiei în vigoare; 

32. Foloseşte un limbaj civilizat cu beneficiarii, colegii de serviciu şi cu personalul din conducerea 

Complexului de Îngrijire şi Asistenţă Dobriţa; 

33. Îndeplineşte şi alte atribuţii specifice prevăzute în standardul specific de calitate aplicabil, în 

legislaţia în vigoare, în regulamentul de organizare şi funcţionare, în metodologiile de organizare şi 

funcţionare, în procedurile de lucru, în alte regulamente aplicabile serviciului social, în dispoziţiile şi în 

notele interne emise de către conducerea instituţiei şi acţionează,conform dispoziţiilor trasate în situaţii 

speciale pentru acoperirea nevoilor identificate; 

34. Colaborează şi comunică cu toate serviciile din cadrul DGASPC Gorj; 
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35. Face propuneri de îmbunătăţire a activităţii în vederea creşterii calităţii serviciului şi respectării 

legislaţiei; 

36. Respectă şi aplică normele de conduită aplicabile personalului contractual din autoritățile și 

instituțiile publice prevăzute în Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/ 2019 privind Codul 

administrativ; 

37. Are obligaţia să manifeste solicitudine şi afectivitate în relaţiile cu persoanele adulte şi copiii ce 

intră sub incidenţa asistenţei sociale, precum şi în relaţiile cu alţi cetăţeni, relaţii legate de specificul şi 

obiectul activităţii instituţiei; 

38. Răspunde, după caz, disciplinar, contravenţional, patrimonial, civil, sau penal, pentru faptele 

săvârşite prin care se încalcă normele legale, săvârşite în exercitarea atribuţiilor ce îi revin; 

39. Respectă normele PSI şi instrucţiunile de protecţie a muncii sub semnătură proprie şi participă la 

instruirea teoretică şi practică; 

40. Asigură arhivarea documentelor repartizate, produse si gestionate conform actelor normative in 

vigoare, pana la data predării pe baza de proces-verbal numerotate si legate către arhiva unităţii; 

41. Păstrează confidenţialitatea datelor cu caracter personal folosite în activitatea desfăşurată; 

42. Îndeplineşte atribuţiile prevăzute în Procedura de sistem privind protecţia persoanelor fizice în 

ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date la 

nivelul DGASPC Gorj. 

 

 

ARTICOLUL 12 

Finanţarea centrului 

(1) În estimarea bugetului de venituri şi cheltuieli, centrul are în vedere asigurarea resurselor necesare 

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

(2) Finanţarea cheltuielilor centrului se asigură, în condiţiile legii, din următoarele surse: 

a) bugetul de stat; 

b) bugetul local al judeţului 

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

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. 

 
                

   PREŞEDINTE,                                    CONTRASEMNEAZĂ,  

   COSMIN-MIHAI POPESCU                       SECRETAR GENERAL AL JUDEŢULUI, 

       CRISTINA-ELENA RĂDULEA-ZAMFIRESCU  
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ROMÂNIA 

JUDEȚUL GORJ 

CONSILIUL JUDEŢEAN  

                                                                                    

 

 

REGULAMENT  
DE ORGANIZARE ȘI FUNCȚIONARE A SERVICIULUI SOCIAL CU CAZARE: 

CENTRUL DE ABILITARE ȘI REABILITARE PENTRU PERSOANE ADULTE CU 

DIZABILITĂȚI SUSENI DIN CADRUL COMPLEXULUI DE ÎNGRIJIRE ȘI ASISTENȚĂ SUSENI 

 

 

ARTICOLUL 1 

Definiţie 

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

Abilitare și Reabilitare pentru Persoane Adulte cu Dizabilități Suseni din cadrul Complexului de Îngrijire și 

Asistență Suseni, aprobat prin Hotărâre a Consiliului Judeţean Gorj, 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 şi, după caz, pentru membrii familiei beneficiarilor, reprezentanţii legali/ convenţionali, 

vizitatori. 

 

ARTICOLUL 2 

Identificarea serviciului social 

Serviciul social Centrul de Abilitare și Reabilitare pentru Persoane Adulte cu Dizabilități Suseni din cadrul 

Complexului de Îngrijire și Asistență Suseni, cod serviciu social 8790 CR-D-II, este administrat de 

furnizorul de servicii sociale Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Gorj (DGASPC 

Gorj), acreditat conform Certificatului de acreditare Sr. AF, nr. 006527, emis de Ministerul Muncii și 

Justiției Sociale la data de 31.10.2019. 

Centrul de Abilitare și Reabilitare pentru Persoane Adulte cu Dizabilități Suseni din cadrul 

Complexului de Îngrijire și Asistență Suseni are avizul de înfiinţare nr. 15600/ 4/ DDPD/ SLA/ LH/ 

20.07.2020, emis de Autoritatea Națională pentru Drepturile Persoanelor cu Dizabilități, Copii și Adopții, 

obținut în urma reorganizării serviciului social Centrul de Recuperare şi Reabilitare Suseni. 

Serviciul social, înfiinţat prin Hotărârea Consiliului Judeţean Gorj nr. 131/ 30.09.2020, este un serviciu 

social fără personalitate juridică, în subordinea Consiliului Județean Gorj și în structura Direcției Generale 

de Asistență Socială și Protecția Copilului Gorj, având o capacitate de 40 de locuri. 

 

ARTICOLUL 3 

Scopul serviciului social 

Scopul serviciului social este de a asigura beneficiarilor încadraţi într-o categorie de persoană cu handicap 

îngrijire şi asistenţă continuă, care presupune cazare, masă, evaluarea stării generale din punct de vedere 

medical, psihologic, social cât şi al deprinderilor personale.  

Prin furnizarea de servicii sociale și prin implicarea beneficiarilor în activităţi de socializare şi de participare 

activă în cadrul comunităţii locale se urmăreşte atingerea următoarelor obiective: 

1. recuperarea diferitelor afecţiuni ale beneficiarilor; 

2. demarginalizarea socială a beneficiarilor;  

3. reinserţia familială şi socială a beneficiarilor;  

4. satisfacerea nevoilor sociale, a celor speciale, individuale, familiale sau de grup ale beneficiarilor;  

5. depăşirea situaţiilor de dificultate;  

6. prevenirea şi combaterea riscului de excluziune socială;  

7. promovarea incluziunii sociale şi creşterea calităţii vieţii. 

 

Anexa nr. 3 

la Hotărârea nr. 35/26.03.2021 
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ARTICOLUL 4 

Cadrul legal de înfiinţare, organizare şi funcţionare 

(1) Serviciul social Centrul de Abilitare și Reabilitare pentru Persoane Adulte cu Dizabilități Suseni din 

cadrul Complexului de Îngrijire și Asistență Suseni funcţionează cu respectarea prevederilor cadrului 

general de organizare şi funcţionare a serviciilor sociale, reglementat de Legea asistenţei sociale nr. 292/ 

2011, cu modificările ulterioare, Legea nr. 448/ 2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor 

persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările şi completările ulterioare precum şi a altor acte 

normative secundare aplicabile domeniului. 

(2) Standard minim de calitate aplicabil: Ordinul Ministerului Muncii şi Justiţiei Sociale nr. 82/ 2019 

privind aprobarea standardelor specifice minime de calitate obligatorii pentru serviciile sociale destinate 

persoanelor adulte cu dizabilităţi, Anexa 1. 

(3) Serviciul social Centrul de Abilitare și Reabilitare pentru Persoane Adulte cu Dizabilități Suseni din 

cadrul Complexului de Îngrijire și Asistență Suseni este înfiinţat prin Hotărârea Consiliului Judeţean Gorj 

nr. 131/ 30.09.2020 privind aprobarea înfiinţării, în subordinea Consiliului Judeţean Gorj, în structura 

DGASPC Gorj, a Centrului de abilitare şi reabilitare pentru persoane adulte cu dizabilităţi Suseni, prin 

reorganizarea Centrului de recuperare şi reabilitare Suseni. 

 
ARTICOLUL 5 

Principiile care stau la baza acordării serviciului social 

(1) Serviciul social Centrul de Abilitare și Reabilitare pentru Persoane Adulte cu Dizabilități Suseni din 

cadrul Complexului de Îngrijire și Asistență Suseni 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 Centrul de Abilitare și 

Reabilitare pentru Persoane Adulte cu Dizabilități Suseni sunt următoarele: 

1. Respectarea şi promovarea cu prioritate a interesului persoanei beneficiare; 

2. 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; 

3. Asigurarea protecţiei împotriva abuzului şi exploatării persoanei beneficiare;  

4. Deschiderea către comunitate; 

5. Asistarea persoanelor fără capacitate de exerciţiu în realizarea şi exercitarea drepturilor lor; 

6. Asigurarea, în mod adecvat, a unor modele de rol şi statut social, prin încadrarea în unitate a unui 

personal mixt; 

7. 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); 

8. 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; 

9. Promovarea unui model familial de îngrijire a persoanei beneficiare; 

10. Asigurarea unei îngrijiri individualizate şi personalizate a persoanei beneficiare; 

11. 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; 

12. Încurajarea iniţiativelor individuale ale persoanelor beneficiare şi a implicării active a acestora în 

soluţionarea situaţiilor de dificultate; 

13. Asigurarea unei intervenţii profesioniste, prin echipe pluridisciplinare; 

14. Asigurarea confidenţialităţii şi a eticii profesionale; 

15. 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; 
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16. Colaborarea centrului cu serviciile publice de asistenţă socială de la nivelul județului. 

 
ARTICOLUL 6 

Beneficiarii serviciilor sociale 

(1) Beneficiarii serviciilor sociale acordate în Centrul de Abilitare și Reabilitare pentru Persoane Adulte cu 

Dizabilități Suseni din cadrul Complexului de Îngrijire și Asistență Suseni sunt persoanele adulte cu 

dizabilităţi încadrate în grad de  handicap, cărora li s-a stabilit o măsură de protecţie în cadrul centrului, 

conform criteriilor de admitere. 

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

a) Acte necesare: 

1. Cerere de admitere; 

2. Copie de pe actele de identitate şi stare civilă (Copie după certificate de naştere și căsătorie ale 

persoanei asistate, ale copiilor, ale soţului sau soţiei, după caz); 

3. Copie de pe actul de identitate al reprezentantului legal, după caz; 

4. Copie de pe documentul care atestă încadrarea în grad de handicap în termen de valabilitate, după 

Planul individual de servicii și după Programul individual de reabilitare și integrare socială; 

5. Ultimul talon de pensie sau adeverinţă de venit; 

6. Declaraţie privind lipsa susţinătorilor legali, după caz; 

7. Acte doveditoare privind veniturile, respectiv adeverinţa de salariu, cupon pensie, sau adeverinţa de 

venit eliberată de organele financiare teritoriale; 

8. Copii după hotărâri judecătoreşti în care s-au stabilit obligaţii de întreţinere pentru persoane în 

favoarea sau în obligaţia persoanei asistate, dacă este cazul; 

9. Copii după hotărâri judecătoreşti, după caz, prin care cei care datorează plata contribuţiei lunare de 

întreţinere au stabilite obligaţii de întreţinere şi faţă de alte persoane; 

10. Ancheta socială privind situaţia persoanei asistate şi a familiei sale; 

11. Copie după certificatul de deces al aparţinătorului, după caz; 

12. Certificat medical tip - nu suferă de boli contagioase (R.B.W., M.R.F., SIDA - până la 60 ani examen 

coproparazitologic); 

13. Documente doveditoare ale situaţiei locative; 

14. Dovada eliberată de serviciul specializat al primăriei potrivit căreia nu i s-a putut asigura îngrijire la 

domiciliu sau în cadrul altor servicii din comunitate; 

15. Schema de tratament; 

16. Curatela prin judecătorie pentru cei cu handicap mintal; 

17. Angajament plată - titlu executoriu; 

18. Decizia Comisiei de Evaluare a Persoanelor Adulte cu Handicap Gorj; 

19. Dispoziţia DGASPC Gorj de admitere. 

 

b) Criterii de eligibilitate a beneficiarilor  

Pentru a fi admiși într-un centru pentru persoane adulte cu dizabilități din structura DGASPC Gorj, 

beneficiarii trebuie să îndeplineacă următoarele criterii: 

1. Să fie persoane încadrate în grad de handicap; 

2. Să fie persoane cu dizabilităţi cărora nu li s-a putut asigura protecţia sau îngrijirea la 

domiciliu sau în cadrul altor servicii din comunitate. 

 

c) Decizia de admitere/ respingere este emisă de către Comisia de evaluare a persoanelor adulte cu 

handicap din subordinea Consiliului Judeţean Gorj. 

 

d) Stabilirea contribuţiei 

 Stabilirea contribuției beneficiarilor admiși într-unul din centrele din structura DGASPC Gorj se 

realizează în conformitate cu prevederile legale în vigoare.  

(3) Condiţii de încetare a serviciilor:  

3.1 Centrul de Abilitare și Reabilitare pentru Persoane Adulte cu Dizabilități Suseni din cadrul Complexului 

de Îngrijire și Asistență Suseni stabileşte şi aduce la cunoştinţa beneficiarilor condiţiile de suspendare/ 

încetare a serviciilor. Centrul elaborează şi aplică o procedură proprie de suspendare/ încetare a serviciilor.  
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3.1.1 Principalele situaţii în care furnizorul de servicii sociale poate suspenda acordarea serviciilor pentru un 

beneficiar sunt, de exemplu: 

a) la cererea beneficiarului/ reprezentantului legal, pentru revenire în familie, cu acordul acesteia, 

pentru o perioadă de maxim 15 zile; 

b) la cererea beneficiarului/ reprezentantului legal, pentru o perioadă de maxim 60 zile, în baza 

acordului scris al persoanei care va asigura găzduirea şi îngrijirea pe perioada respectivă şi a anchetei sociale 

întocmită de personalul din cadrul Centrului; 

c) în caz de internare în spital, cu o durată mai mare de 30 de zile; 

d) în caz de transfer într-o altă instituţie, pentru efectuarea de programe specializate, cu acordul scris al 

instituţiei către care se efectuează transferul şi acordul beneficiarului sau reprezentantului legal. 

3.1.2 Principalele situaţii în care furnizorul de servicii sociale poate înceta acordarea serviciilor pentru un 

beneficiar sunt, de exemplu: 

a) la cererea scrisă a beneficiarului care are prezervată capacitatea de discernământ; dacă este de acord, 

beneficiarul va comunica în cererea scrisă domiciliul sau reşedinţa unde pleacă după încetarea acordării 

serviciului; în situaţia în care beneficiarul comunică adresa, în termen de 5 zile, furnizorul de servicii sociale 

va notifica serviciul public de asistenţă socială pe a cărei rază teritorială va locui beneficiarul; 

b) la cererea reprezentantului legal, însoţită de un angajament scris prin care acesta se obligă să asigure 

găzduirea, îngrijirea şi întreţinerea beneficiarului, cu obligaţia ca, în termen de 48 ore de la încetare, 

furnizorul de servicii sociale să notifice serviciul public de asistenţă socială pe a cărei rază teritorială va 

locui beneficiarul; 

c) transfer în altă instituţie rezidenţială, la cererea scrisă a beneficiarului/ reprezentantului legal, cu 

acordul instituţiei respective; 

d) centrul nu mai poate acorda serviciile corespunzătoare sau se închide, cu obligaţia de a soluţiona, 

împreună cu beneficiarii sau reprezentanţii legali, cu 30 de zile anterior datei încetării, transferul 

beneficiarului/ beneficiarilor; 

e) la expirarea termenului prevăzut în contract; 

f) în cazul în care beneficiarul nu respectă clauzele contractuale, pe baza hotărârii cu majoritate simplă 

a unei comisii formate din conducătorul centrului, un reprezentant al furnizorul de servicii sociale furnizorul 

de servicii sociale, managerul de caz sau un reprezentant al personalului centrului şi 2 reprezentanţi ai 

beneficiarilor; 

g) în cazuri de forţă majoră (cataclisme naturale, incendii, apariţia unui focar de infecţie, suspendarea 

licenţei de funcţionare, altele); în aceste situaţii, furnizorul de servicii sociale va asigura, în condiţii de 

siguranţă, transferul beneficiarilor în servicii sociale similare; 

h) în caz de deces al beneficiarului. 

(4) Persoanele beneficiare de servicii sociale furnizate în Centrul de Abilitare și Reabilitare pentru Persoane 

Adulte cu Dizabilități Suseni din cadrul Complexului de Îngrijire și Asistență Suseni au următoarele 

drepturi: 

a) să li se respecte drepturile şi libertăţile fundamentale, fără nicio discriminare; 

b) să fie informaţi cu privire la drepturile sociale, serviciile primite, precum şi cu privire la situaţiile de 

risc ce pot apărea pe parcursul derulării serviciilor; 

c) să li se comunice drepturile şi obligaţiile, în calitate de beneficiari ai serviciilor sociale; 

d) să beneficieze de serviciile prevăzute în contractul de furnizare servicii; 

e) să participe la procesul de luare a deciziilor în furnizarea serviciilor sociale; 

f) să li se asigure păstrarea confidenţialităţii asupra datelor personale, informaţiilor furnizate şi primite; 

g) să li se garanteze demnitatea şi intimitatea; 

h) să fie protejaţi împotriva riscului de abuz şi neglijare; 

i) să-şi exprime liber opinia cu privire la serviciile primite. 

 (5) Persoanele beneficiare de servicii sociale furnizate în Centrul de Abilitare și Reabilitare pentru Persoane 

Adulte cu Dizabilități Suseni din cadrul Complexului de Îngrijire și Asistență Suseni 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;  
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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.  

(6) Contract de servicii – model  

 

 
DIRECŢIA GENERALĂ DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ ŞI PROTECŢIA COPILULUI GORJ 

CENTRUL DE ABILITARE ȘI REABILITARE PENTRU PERSOANE ADULTE CU DIZABILITĂȚI SUSENI  

 

 

CONTRACT 

pentru acordarea de servicii sociale 
Părţile contractante: 

1.Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Gorj, acronim D.G.A.S.P.C.GORJ , denumit în 

continuare furnizor de servicii sociale, cu sediul în Tg-jiu, str. Siretului, nr.24, Judeţul Gorj, codul de înregistrare fiscală 

9247854, contul nr. RO41TREZ33621330250XXXXX deschis la Trezoreria/ Banca Tg-Jiu, certificatul de acreditare seria AF 

nr. 000816, reprezentat de domnul/ doamna _____________________________, având funcţia de Director General, în calitate 

de reprezentant: 

şi 

2. .......................................................................................................................... .............................................................., 

(numele beneficiarului de servicii sociale) denumit în continuare beneficiar, domiciliat/ locuieşte în localitatea ........................, 

str. .................... nr. .........., judeţul/ sectorul ........................, codul numeric personal ........................................., posesor al B.I./ 

C.I. seria ......... nr. ............, eliberat/ eliberată la data de ........................... de  Secţia de Poliţie ......................., reprezentat prin 

domnul/ doamna ....................................................., domiciliat/ domiciliată în localitatea ......................................................., str. 

.............................  nr. ......., judeţul/ sectorul .................., posesor/ posesoare al/ a B.I./C.I. seria ............ nr. ................, eliberat/ 

eliberată la data de .............................. de Secţia de Poliţie .............................................., conform ...............................................  

(se va menţiona actul care atestă calitatea de reprezentant) nr. ...................../data .................................. 

 

1. având în vedere: 

-  planul de intervenţie nr /data............................................................................................... ......................................... ; 

- ................................................................... evaluarea complexă efectuată în perioada ............................... .................; 

- ...............................................planul individualizat de asistenţă şi îngrijire nr. .........../data........................................., 

2. convin asupra următoarelor: 

 

1. Definiţii: 

1.1. contractul pentru furnizarea de servicii sociale — actul juridic încheiat între o persoană fizică sau juridică, publică ori privată, 

acreditată conform legii să acorde servicii sociale, denumită furnizor de servicii sociale, şi o persoană fizică aflată în situaţie de 

risc sau de dificultate socială, denumită beneficiar de servicii sociale, care exprimă acordul de voinţă al acestora în vederea 

acordării de servicii sociale; 

1.2. furnizor de servicii sociale — persoana fizică sau juridică, publică ori privată, acreditată conform legii în vederea acordării de 

servicii sociale, prevăzută la art. 11 din Ordonanţa Guvernului nr. 68/2003 privind serviciile sociale, aprobată cu modificări şi 

completări prin Legea nr. 515/2003, cu modificările şi completările ulterioare; 

1.3. beneficiar de servicii sociale — persoana aflată în situaţie de risc şi de dificultate socială, împreună cu familia acesteia, care 

necesită servicii sociale, conform planului de intervenţie revizuit în urma evaluării complexe; 

1.4. servicii sociale — ansamblu de măsuri şi acţiuni realizate pentru a răspunde nevoilor sociale individuale, familiale sau de 

grup, în vederea prevenirii şi depăşirii unor situaţii de dificultate, vulnerabilitate sau de dependenţă pentru prezervarea autonomiei 

şi protecţiei persoanei, pentru prevenirea marginalizării şi excluziunii sociale, pentru promovarea incluziunii sociale şi în scopul 

creşterii calităţii vieţii, definite în condiţiile prevăzute de Ordonanţa Guvernului nr. 68/2003, aprobată cu modificări şi completări 

prin Legea nr. 515/2003, cu modificările şi completările ulterioare; 

1.5. reevaluarea situaţiei beneficiarului de servicii sociale — activitatea obligatorie a furnizorului de servicii sociale de a evalua 

situaţia beneficiarului de servicii sociale după acordarea de servicii sociale pe o anumită perioadă; 

1.6. revizuirea sau completarea planului individualizat de asistenţă si îngrijire — modificarea sau completarea adusă planului 

individualizat pe baza rezultatelor reevaluării situaţiei beneficiarului de servicii sociale; 

1.7. contribuţia beneficiarului de servicii sociale — cotă-parte din costul total al serviciului/ serviciilor acordat/acordate de 

furnizorul de servicii sociale, în funcţie de tipul serviciului şi de situaţia materială a beneficiarului de servicii sociale, şi care poate 

fi în bani, în servicii sau în natură; 

1.8. obligaţiile beneficiarului de servicii sociale — totalitatea îndatoririlor pe care beneficiarul de servicii sociale şi le asumă prin 

contract şi pe care le va îndeplini valorificându-şi maximal potenţialul psiho-fizic; 

1.9. standarde minimale de calitate — ansamblul de cerinţe privind cadrul organizatoric şi material, resursele umane şi financiare 

în vederea atingerii nivelului de performanţă obligatoriu pentru toţi furnizorii de servicii sociale specializate, aprobate în condiţiile 

legii; 
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1.10. modificări de drept ale contractului de acordare de servicii sociale — modificările aduse contractelor de acordare de servicii 

sociale în mod independent de voinţa părţilor, în temeiul prevederilor unui act normativ; 

1.11. forţa majoră — eveniment mai presus de controlul părţilor, care nu se datorează greşelii sau vinei acestora, care nu putea fi 

prevăzut în momentul încheierii contractului şi care face imposibilă executarea şi, respectiv, îndeplinirea acestuia; 

1.12. evaluarea iniţială — activitatea de identificare/determinare a naturii cauzelor, a stării actuale de dezvoltare şi de integrare 

socială a beneficiarului de servicii sociale, precum şi a prognosticului acestora, efectuată prin utilizarea de metode şi tehnici  

specifice profesiilor sociale, de către furnizorul de servicii sociale. Scopurile evaluării sunt cunoaşterea şi înţelegerea problemelor 

cu care se confruntă beneficiarul de servicii sociale şi identificarea măsurilor iniţiale pentru elaborarea planului iniţial de măsuri; 

1.13. planul individualizat de asistenţă si îngrijire — ansamblul de măsuri şi servicii adecvate şi individualizate potrivit nevoilor 

sociale identificate ca urmare a efectuării evaluării complexe, cuprinzând programarea serviciilor sociale, personalul responsabil şi 

procedurile de acordare a serviciilor sociale; 

1.14. evaluarea complexă — activitatea de investigare şi analiză a stării actuale de dezvoltare şi de integrare socială a 

beneficiarului de servicii sociale, a cauzelor care au generat şi care întreţin situaţia de dificultate în care acesta se află, precum şi a 

prognosticului acestora, utilizându-se instrumente şi tehnici standardizate specifice domeniilor: asistenţă socială, psihologic, 

educaţional, medical, juridic. 

 

2. Obiectul contractului 
2.1. *) Obiectul contractului îl constituie acordarea următoarelor servicii sociale: 

1. servicii de îngrijire si asistenţă medicală; 

2. activităţi de abilitare si reabilitare; 

3. activităţi pentru menţinerea/dezvoltarea aptitudinilor cognitive; 

4. activităţi pentru menţinerea/dezvoltarea deprinderilor de mobilitate; 

5. activităţi pentru menţinerea/dezvoltarea deprinderilor de comunicare; 

6. activităţi pentru menţinerea/dezvoltarea deprinderilor de autoîngrijire; 

7. informare şi servicii de asistenţă socială. 

______________________ 
*) Lista serviciilor sociale ce vor fi acordate poate fi prevăzută, cu acordul părţilor, în anexa la contract. 

 

2.2. *) Descrierea serviciilor sociale acordate de furnizorul de servicii sociale: 

1. aplicarea de tehnici și exerciţii pentru a învăța cum să-și păstreze igiena personală; 

2. aplicarea de tehnici și exerciţii pentru dezvoltarea aptitudinilor cognitive;  

3. aplicarea de tehnici și exerciţii pentru  comunicare prin mesaje verbale; 

4. aplicarea de tehnici și exerciţii pentru deplasarea prin mers; 

5. aplicarea de tehnici și exerciţii pentru menţinerea și dezvoltarea autonomiei și a potenţialului funcţional; 

6. aplicarea de tehnici și exerciţii pentru învăţarea acţiunilor de spălat şi şters corpul, de hrănit etc.; 

7. informare cu privire la drepturi și facilități sociale. 

___________________________ 
*) Descrierea serviciilor sociale acordate poate fi prevăzută, cu acordul părţilo,r în anexa la contract. 

 

3. Costurile serviciilor sociale acordate și contribuţia beneficiarului de servicii sociale 

3.1. ........................................................................................................................ ................................................................................ 

Costul total pe lună al serviciilor sociale prevăzute la pct. 2 este de: .................................................... ............................ lei/lună. 

3.2. *) Costul pe lună pentru fiecare serviciu social acordat este după cum urmează: 

- .......................................................... pentru .............................................. costul pe lună este de ................................... 

(serviciul social/serviciile sociale) 

____________________________ 
*) Costurile serviciilor sociale pot fi prevăzute cu acordul părţilor în anexa la contract. 

 

3.3. **) Contribuţia beneficiarului pentru serviciile sociale primite este după cum urmează: 

- ......................................................................... pentru contribuţia ............................... este ....................... ..................... 

(serviciul social/serviciile sociale) (în bani/în natură) 

___________________________ 
**) Valoarea contribuţiei beneficiarului de servicii sociale este stabilită în urma procesului de evaluare complexă. 

 

3.4. Contribuţia beneficiarului de servicii sociale nu va influenţa acordarea serviciilor sociale şi nu va îngreuna posibilitatea 

acestuia de a ieşi din starea de dificultate. 

 

4. Durata contractului 
4.1. Durata contractului este de la data de ................................................................ până la data de ................................................. 

4.2. Durata contractului poate fi prelungită cu acordul părţilor şi numai după evaluarea rezultatelor serviciilor acordate 

beneficiarului de servicii sociale şi, după caz, revizuirea planului individualizat de asistenţă şi îngrijire. 

 

5. Etapele procesului de acordare a serviciilor sociale: 

5.1. Implementarea măsurilor prevăzute în planul de intervenţie şi în planul individualizat; 

5.2. Reevaluarea periodică a situaţiei beneficiarului de servicii sociale; 



7 

 

5.3. Revizuirea planului individualizat de asistenţă şi îngrijire în vederea adaptării serviciilor sociale la nevoile beneficiarului. 

 

6. Drepturile furnizorului de servicii sociale: 

6.1. De a verifica veridicitatea informaţiilor primite de la beneficiarul de servicii sociale; 

6.2. De a sista acordarea serviciilor sociale către beneficiar în cazul în care constată că acesta i-a furnizat informaţii eronate; 

6.3. De a utiliza, în condiţiile legii, date denominalizate în scopul întocmirii de statistici pentru dezvoltarea serviciilor sociale. 

 

7. Obligaţiile furnizorului de servicii sociale:  

7.1. Să respecte drepturile şi libertăţile fundamentale ale beneficiarului în acordarea serviciilor sociale, precum şi drepturile 

beneficiarului de servicii sociale, rezultate din prezentul contract; 

7.2. Să acorde servicii sociale prevăzute în planul individualizat de asistenţă şi îngrijire, cu respectarea acestuia şi a 

standardelor minimale de calitate a serviciilor sociale; 

7.3. Să depună toate diligenţele pentru a asigura beneficiarul de continuitatea serviciilor sociale furnizate, în cazurile de încetare 

a prezentului contract prevăzute la pct. 12.1 şi 13.1 lit. a) şi d); asigurarea continuităţii serviciilor sociale se va realiza şi prin 

subcontractare şi cesiune de servicii sociale; 

7.4. Să fie receptiv şi să ţină cont de toate eforturile beneficiarului de servicii sociale în îndeplinirea obligaţiilor contractuale şi 

să considere că beneficiarul şi-a îndeplinit obligaţiile  contractuale în măsura în care a depus toate eforturile; 

7.5. Să informeze beneficiarul de servicii sociale asupra: 

1. conţinutului serviciilor sociale şi condiţiilor de acordare a acestora; 

2. oportunităţii acordării altor servicii sociale; 

3. listei la nivel local cuprinzând furnizorii acreditaţi să acorde servicii sociale; 

4. regulamentului de ordine internă; 

5. oricărei modificări de drept a contractului; 

7.6. Să reevalueze periodic situaţia beneficiarului de servicii sociale, şi, după caz, să completeze şi/ sau să revizuiască planul 

individualizat de asistenţă şi îngrijire exclusiv în interesul acestuia; 

7.7. Să respecte, conform legii, confidenţialitatea datelor şi informaţiilor referitoare la beneficiarul de servicii sociale; 

7.8. Să ia în considerare dorinţele şi recomandările obiective ale beneficiarului cu privire la acordarea serviciilor sociale; 

7.9. Să utilizeze contribuţia beneficiarului de servicii sociale exclusiv pentru acoperirea cheltuielilor legate de acordarea 

serviciilor sociale; 

7.10. De a informa serviciul public de asistenţă în a cărui rază teritorială locuieşte beneficiarul asupra nevoilor identificate şi 

serviciilor sociale propuse a fi acordate. 

 

8. Drepturile beneficiarului 
8.1. în procesul de acordare a serviciilor sociale prevăzute la pct. 2, furnizorul de servicii sociale va respecta drepturile şi 

libertăţile fundamentale ale beneficiarului de servicii sociale. 

8.2. Beneficiarul are următoarele drepturi contractuale: 

1. de a primi servicii sociale prevăzute în planul individualizat de asistenţă şi îngrijire; 

2. de a i se asigura continuitatea serviciilor sociale atât timp cât se menţin condiţiile care au generat situaţia de dificultate; 

3. de a refuza, în condiţii obiective, primirea serviciilor sociale; 

4. de a fi informat, în timp util şi în termeni accesibili, asupra: 

a. drepturilor sociale, măsurilor legale de protecţie şi asupra situaţiilor de risc; 

b. modificărilor intervenite în acordarea serviciilor sociale; 

c. oportunităţii acordării altor servicii sociale; 

d. listei la nivel local cuprinzând furnizorii acreditaţi să acorde servicii sociale; 

e. regulamentului de ordine internă; 

5. de a participa la evaluarea serviciilor sociale primite şi la luarea deciziilor privind intervenţia socială care i se aplică, 

putând alege variante de intervenţie, dacă ele există; 

6. dreptul de a avea acces la propriul dosar; 

7. de a-şi exprima nemulţumirea cu privire la acordarea serviciilor sociale. 

 

9. *)Obligaţiile beneficiarului: 

9.1. Beneficiarul de servicii sociale are următoarele obligații: 

1. să participe activ în procesul de furnizare a serviciilor sociale şi la reevaluarea şi revizuirea planului individualizat de 

asistenţă şi îngrijire; 

2. să furnizeze informaţii corecte cu privire la identitatea şi situaţia familială, medicală, economică şi socială şi să permită 

furnizorului de servicii sociale verificarea veridicităţii acestora; 

3. să respecte termenele şi clauzele stabilite în cadrul planului individualizat de asistenţă şi îngrijire; 

4. să contribuie la plata costurilor serviciilor sociale primite cu o cotă-parte din costul total alserviciului/ serviciilor 

acordat/ acordate de furnizor, conform pct. 3.3 şi 3.4; 

5. să anunţe orice modificare intervenită în legătură cu situaţia sa personală pe parcursul acordării serviciilor sociale; 

6. să respecte regulamentul de ordine internă al furnizorului de servicii sociale (reguli de comportament, program, 

persoanele de contact etc.). 

9.7. În caz de deces al beneficiarului, familia îşi asumă toate obligaţiile care decurg din Hotărârii de Guvern 741/2016 pentru 

aprobarea Normelor tehnice şi sanitare privind serviciile funerare, înhumarea, incinerarea, transportul, deshumarea şi 

reînhumarea cadavrelor umane, cimitirele, crematoriile umane, precum şi criteriile profesionale pe care trebuie să le 
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îndeplinească prestatorii de servicii funerare şi nivelul fondului de garantare şi a Legii nr. 102/2014 privind cimitirele, 

crematoriile umane şi serviciile funerare. 

9.8. Atunci când decesul a avut loc într-o instituţie de asistenţă medicală, preluarea persoanei decedate se efectuează de către 

prestatorul de servicii funerare, autorizat de către DSP Gorj, preluarea defunctului din unitatea de îngrijire şi asistenţă se face 

într-un sicriu cu capac sau într-o husă biodegradabilă cu fermoar pe o brancardă de inox; 

9.9 Procedura de îmbălsămare este obligatorie când decedatul este transportat în scopul înhumării într-o altă localitate decât cea 

în care s-a produs decesul, la o distanţă de minim 30 km. 

9.10. În cazul persoanelor decedate în alte localităţi, situate la o distanţă mai mare de 30 km de cea în care urmează să aibă loc 

înhumarea, pentru înhumare sunt necesare atât certificatul de deces cât şi avizul sanitar de transport, care se eliberează de către 

DSP Gorj. 

9.11 Transportul persoanelor decedate de la locul decesului şi până la locul efectuării manevrelor de îngrijiri mortuare se 

realizează numai de către prestatorii de servicii funerare. Transportul decedatului în această etapă se poate realiza numai cu 

autovehicole speciale de transport mortuar autorizate. Pentru transportul decedatului pot fi folosite huse mortuare 

biodegradabile; 

9.12. Transportul persoanelor decedate în vederea înhumării de la locul unde corpul defunctului este păstrat până la locul 

înhumării se realizează numai de către prestatorii de servicii funerare. Transportul decedatului în această etapă este condiţionat 

de prezenţa documentelor de deces emise de către autoritarea publică locală cu autovehicole destinate transportului persoanelor 

decedate. 

________________ 
*) Obligaţiile beneficiarului de servicii sociale se vor completa, după caz, cu alte obligaţii specifice tipurilor de servicii 

sociale prevăzute în prezentul contract. 

 

10. *) Soluţionarea reclamaţiilor 
10.1. Beneficiarul are dreptul de a formula verbal şi/sau în scris reclamaţii cu privire la acordarea serviciilor sociale. 

10.2. Reclamaţiile pot fi adresate furnizorului de servicii sociale direct sau prin intermediul oricărei persoane din cadrul echipei 

de implementare a planului individualizat. 

10.3. Furnizorul de servicii sociale are obligaţia de a analiza conţinutul reclamaţiilor, consultând atât beneficiarul de servicii 

sociale, cât şi specialiştii implicaţi în implementarea planului individualizat de asistenţă şi îngrijire şi de a formula răspuns în 

termen de maximum 10 zile de la primirea reclamaţiei. 

10.4. Dacă beneficiarul de servicii sociale nu este mulţumit de soluţionarea reclamaţiei, acesta se poate adresa în scris Comisiei 

de mediere socială de la nivelul judeţului/ sectorului .................................., care va clarifica prin dialog divergenţele dintre părţi 

sau, după caz, instanţei de judecată competente. 

___________________________ 
*) Furnizorul de servicii sociale va avea înscrisă în regulamentul de ordine interioară o procedură privind plângerile 

formulate de beneficiarii de servicii sociale, care va respecta pct. 10.1—10.3 

 

11. Litigii 
11.1. Litigiile născute în legătură cu încheierea, executarea, modificarea şi încetarea ori alte pretenţii decurgând din prezentul 

contract vor fi supuse unei proceduri prealabile de soluţionare pe cale amiabilă. 

11.2. Dacă după 15 zile de la începerea acestor proceduri neoficiale furnizorul de servicii sociale şi beneficiarul de servicii 

sociale nu reuşesc să rezolve în mod amiabil o divergenţă contractuală, fiecare poate solicita Comisiei de mediere socială 

mijlocirea soluţionării divergenţelor sau se poate adresa instanţelor judecătoreşti competente. 

 

12. *) Rezilierea contractului 
12.1. Constituie motiv de reziliere a prezentului contract, următoarele: 

a) refuzul obiectiv al beneficiarului de servicii sociale de a mai primi serviciile sociale, exprimat în mod direct sau prin 

reprezentant; 

b) nerespectarea, în mod repetat, de către beneficiarul de servicii sociale a regulamentului de ordine interioară al 

furnizorului de servicii sociale; 

c) încălcarea de către furnizorul de servicii sociale a prevederilor legale cu privire la serviciile sociale, dacă este invocată 

de beneficiarul de servicii sociale; 

d) retragerea autorizaţiei de funcţionare sau a acreditării furnizorului de servicii sociale; 

e) limitarea domeniului de activitate pentru care furnizorul de servicii sociale a fost acreditat, în măsura în care este 

afectată acordarea serviciilor către beneficiarul de servicii sociale; 

f) schimbarea obiectului de activitate al furnizorului de servicii sociale, în măsura în care este afectată acordarea 

serviciilor către beneficiarul de servicii sociale. 

 

13. Încetarea contractului 
13.1. Constituie motiv de încetare a prezentului contract următoarele: 

a) expirarea duratei pentru care a fost încheiat contractul; 

b) acordul părţilor privind încetarea contractului; 

c) scopul contractului a fost atins; 

d) forţa majoră, dacă este invocată. 
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14. Dispoziţii finale 
14.1. Părţile contractante au dreptul, pe durata îndeplinirii prezentului contract, de a conveni modificarea clauzelor acestuia prin 

act adiţional numai în cazul apariţiei unor circumstanţe care lezează interesele legitime ale acestora şi care nu au putut fi 

prevăzute la data încheierii prezentului contract. 

14.2. Prevederile prezentului contract se vor completa cu prevederile legislaţiei în vigoare în domeniu. 

14.3. Limba care guvernează prezentul contract este limba română. 

14.4. Prezentul contract va fi interpretat conform legilor din România. 

14.5. Furnizorul de servicii sociale realizează monitorizarea şi evaluarea serviciilor sociale acordate. 

14.6. Măsurile de implementare a planului individualizat de asistenţă şi îngrijire se comunică Direcţiei generale de asistenţă 

socială şi protecţia copilului şi Serviciului public de asistenţă socială, conform legii. 

14.7. Pe baza raportului cu privire la rezultatele implementării planului individualizat de asistenţă şi îngrijire, Direcţia generală 

de asistenţă socială şi protecţia copilului şi Serviciul public de asistenţă socială vor monitoriza activitatea furnizorului de servicii 

sociale. 

 

*) Anexele la contract: 

a) planul individualizat de asistenţă şi îngrijire; 

b) fişa de reevaluare a serviciilor sociale acordate beneficiarului de servicii sociale; 

c) planul revizuit de asistenţă şi îngrijire. 

__________________________ 
*) Părţile contractante pot stabili de comun acord şi alte tipuri de anexe. 

 

Prezentul contract de furnizare a serviciilor sociale a fost încheiat la sediul furnizorului de servicii sociale/domiciliul 

beneficiarului de servicii sociale în două exemplare, câte unul pentru fiecare parte contractantă. 

O copie a prezentului contract va fi transmisă Direcţiei generale de asistenţă socială şi protecţia copilului Gorj şi 

Serviciului public de asistenţă socială, de către furnizorul de servicii sociale. 

 

Data : 

Localitatea :  

 

Furnizorul de servicii sociale,                                               Beneficiarul de servicii sociale, 

(numele si funcţia persoanei/persoanelor                             Numele si prenumele: 

autorizată/autorizate sa semneze)                                        Semnătura:-------------------------------- 

 

 

Director General,                                                                 Apartinătorul/reprezentantul legal 

                Numele si prenumele:            

Semnătura......................................                                      Semnătura:-------------------------------- 

 

Data :                                                                                    Data : 
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ARTICOLUL 7 

Activităţi şi funcţii 

Principalele funcţiile ale serviciului social Centrul de Abilitare și Reabilitare pentru Persoane Adulte cu 

Dizabilități Suseni din cadrul Complexului de Îngrijire și Asistență Suseni sunt următoarele: 

1. De furnizare a serviciilor sociale de interes public general/ local, prin asigurarea următoarelor 

activităţi: 

a. reprezentarea furnizorului de servicii sociale în contractul încheiat cu persoana beneficiară; 

b. găzduire pe o anumită perioadă, conform contractului de servicii încheiat; 

c. îngrijire personală zilnică permanentă; 

d. asistenţă medicală permanentă; 

e. evaluarea stării generale din punct de vedere medical, psihologic şi social; 

f. consiliere psihologică; 

g. asigurarea şi servirea hranei zilnice; 

h. recuperare psiho-motorie; 

2. De informare a beneficiarilor, potenţialilor beneficiari, autorităţilor publice şi publicului larg despre 

domeniul său de activitate, prin asigurarea următoarelor activităţi: 

a. acces internet; 

b. program de vizită accesibil; 

c. programe de divertisment periodice cu participare şi susţinere din partea comunităţii locale; 

d. elaborarea de rapoarte de activitate; 

3. 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: promovare on-line, excursii la obiective cultural-religioase; 

4. De asigurare a calităţii serviciilor sociale prin realizarea următoarelor activităţi: elaborarea 

instrumentelor standardizate utilizate în procesul de acordare a serviciilor, realizarea de evaluări periodice a 

serviciilor prestate; 

5. De administrare a resurselor financiare, materiale şi umane ale centrului prin realizarea următoarelor 

activităţi: cursuri de perfecţionare profesională, cursuri de dezvoltare personală; 

 
ARTICOLUL 8 

Structura organizatorică, numărul de posturi şi categoriile de personal 

(1) Serviciul social Centrul de Abilitare și Reabilitare pentru Persoane Adulte cu Dizabilități Suseni, din 

cadrul Complexului de Îngrijire și Asistență Suseni, funcţionează, conform prevederilor Hotărârii 

Consiliului Judeţean, cu următorul personal de specialitate: 

 

a) personal de conducere  - şef centru şi coordonator personal de specialitate*; 

 *Centrul de Abilitare și Reabilitare pentru Persoane Adulte cu Dizabilități Suseni, desfăşurându-şi 

activitatea în cadrul Complexului de Îngrijire şi Asistenţă Suseni, este condus şi coordonat, în comun cu 

Centrul de Îngrijire și Asistență Suseni de un post - şef centru şi un post - coordonator personal de 

specialitate și aceste posturi nu se adaugă la numărul total de angajați ai Centrului de Abilitare și 

Reabilitare pentru Persoane Adulte cu Dizabilități Suseni. 

 

b)  personal de specialitate de îngrijire şi asistenţă, personal de specialitate şi auxiliar: 24 posturi; 

Centrul de Abilitare și Reabilitare pentru Persoane Adulte cu Dizabilități Suseni funcționează cu următorul 

personal de specialitate: 

- Psiholog, cod COR 263401 – 1 post (activitatea specifică funcției la serviciul social este 

desfășurată în procent de 45% din durata normală de lucru, restul de 55% fiind desfășurată la Centrul de 

îngrijire şi asistenţă Suseni); 

- Medic, cod COR 221201 – 1 post (activitatea specifică funcției la serviciul social este desfășurată 

în procent de 45% din durata normală de lucru, restul de 55% fiind desfășurată la Centrul de îngrijire şi 

asistenţă Suseni); 

- Asistent medical principal, cod COR 222101 – 6 posturi (normă întreagă); 
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- Kinetoterapeut, cod COR 226405 – 1 post (activitatea specifică funcției la serviciul social este 

desfășurată în procent de 45% din durata normală de lucru, restul de 55% fiind desfășurată la Centrul de 

îngrijire şi asistenţă Suseni); 

- Asistent social cod COR 263501 – 1 post (activitatea specifică funcției la serviciul social este 

desfășurată în procent de 45% din durata normală de lucru, restul de 55% fiind desfășurată la Centrul de 

îngrijire şi asistenţă Suseni); 

- Masor, cod COR 325501 – 1 post (activitatea specifică funcției la serviciul social este desfășurată 

în procent de 45% din durata normală de lucru, restul de 55% fiind desfășurată la Centrul de îngrijire şi 

asistenţă Suseni); 

- Terapeut ocupațional, cod COR 263419  – 0 posturi (activitatea specifică funcției este desfășurată 

de către doi terapeuți ocupaționali de la Centrul de îngrijire şi asistenţă Suseni, 80% din durata normală a 

timpului de muncă pentru fiecare salariat); 

- Infirmiere: cod COR 523103 – 13 posturi (normă întreagă). 

 

c) personal cu funcţii administrative, gospodărire, întreţinere-reparaţii, deservire*: 18 posturi. 

- inspector de specialitate, cod COR 331306  - 3 posturi,  

- magaziner, cod COR 432102 - 1 post,  

- spălătoreasă, cod COR 912103 - 3 posturi,  

- muncitor calificat (fochist), cod COR 818204  - 4 posturi,  

- muncitor calificat (lăcătuş), cod COR 721410  - 1 post,  

- muncitor calificat (lenjereasă), cod COR 753101 - 1 post, 

- muncitor calificat (electrician),  cod COR 741307 - 1 post,  

- paznic, cod COR 962909 - 4 posturi. 

 

 * Centrul de Abilitare și Reabilitare pentru Persoane Adulte cu Dizabilități Suseni, desfăşurându-şi 

activitatea în cadrul Complexului de Îngrijire şi Asistenţă Suseni este deservit, în comun cu Centrul de 

Îngrijire și Asistență Suseni, de angajaţii din cadrul Compartimentului administrativ-contabilitate și aceste 

posturi nu se adaugă la numărul total de angajați ai Centrului de Abilitare și Reabilitare pentru Persoane 

Adulte cu Dizabilități Suseni. 

 

d) voluntari: - 

(2) Raportul angajat/ beneficiar este de 0,64/1. 

 

ARTICOLUL 9 

Personalul de conducere 

(1) Personalul de conducere este asigurat de: 

a. şef de centru; 

b. coordonator personal de specialitate. 

 

(2) Atribuţiile personalului de conducere sunt următoarele: 

1. 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.; 

2. Cunoaște, aplică și desfășoară activitățile conform “Standardelor specifice minime de calitate 

obligatorii” pentru serviciile sociale destinate persoanelor adulte cu handicap; 

3. Elaborează rapoartele generale privind activitatea serviciului social, stadiul implementării obiectivelor 

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

4. Propune participarea personalului de specialitate la programele de instruire şi perfecţionare; 

5. 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 să răspundă nevoilor 

persoanelor beneficiare; 

6. Întocmeşte raportul anual de activitate; 
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7. Asigură buna desfăşurare a raporturilor de muncă dintre angajaţii serviciului/ centrului; 

8. Propune furnizorului de servicii sociale aprobarea structurii organizatorice şi a numărului de personal; 

9. Desfăşoară activităţi pentru promovarea imaginii centrului în comunitate; 

10. Ia în considerare şi analizează orice sesizare care îi este adresată, referitoare la încălcări ale 

drepturilor beneficiarilor în cadrul serviciului pe care îl conduce; 

11. 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; 

12. Organizează activitatea personalului şi asigură respectarea timpului de lucru şi a regulamentului de 

organizare şi funcţionare; 

13. 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; 

14. 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; 

15. Numeşte şi eliberează din funcţie personalul din cadrul serviciului, în condiţiile legii; 

16. Întocmeşte proiectul bugetului propriu al serviciului şi contul de încheiere a exerciţiului bugetar; 

17. Asigură îndeplinirea măsurilor de aducere la cunoştinţă atât personalului, cât şi beneficiarilor a 

prevederilor din regulamentul propriu de organizare şi funcţionare; 

18. Asigură încheierea cu beneficiarii a contractelor de furnizare a serviciilor sociale; 

19. Alte atribuţii prevăzute în standardul minim de calitate aplicabil. 

 

(3) Atribuţiile şefului de centru sunt următoarele: 

1. Asigură coordonarea, îndrumarea şi controlul activităţilor desfăşurate de personalul serviciului şi 

propune directorului general al DGASPC Gorj sancţiuni disciplinare pentru salariaţii care nu îşi îndeplinesc 

în mod corespunzător atribuţiile, cu respectarea prevederilor legale din domeniul furnizării serviciilor 

sociale, Codului muncii etc.; 

2. Cunoaște, aplică și desfășoară activitățile conform “Standardelor specifice minime de calitate 

obligatorii” pentru serviciile sociale destinate persoanelor adulte cu handicap; 

3. Elaborează rapoartele generale privind activitatea serviciului social, stadiul implementării obiectivelor 

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

4. Propune participarea personalului de specialitate la programele de instruire şi perfecţionare; 

5. 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 să răspundă nevoilor 

persoanelor beneficiare; 

6. Asigură buna desfăşurare a raporturilor de muncă dintre angajaţii centrului; 

7. Întocmeşte raportul anual de activitate; 

8. Propune furnizorului de servicii sociale aprobarea structurii organizatorice şi a numărului de personal; 

9. Desfăşoară activităţi pentru promovarea imaginii centrului în comunitate; 

10. Ia în considerare şi analizează orice sesizare care îi este adresată, referitoare la încălcări ale 

drepturilor beneficiarilor în cadrul serviciului pe care îl conduce; 

11. 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; 

12. Organizează activitatea personalului şi asigură respectarea timpului de lucru şi a regulamentului de 

organizare şi funcţionare; 

13. 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; 

14. 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; 

15. Fundamentează și elaborează propuneri pentru bugetul anual; 
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16. Asigură îndeplinirea măsurilor de aducere la cunoştinţă atât personalului, cât şi beneficiarilor, a 

prevederilor din regulamentul propriu de organizare şi funcţionare; 

17. Asigură încheierea cu beneficiarii a contractelor de furnizare a serviciilor sociale; 

18. Asigură întocmirea fişei postului pentru fiecare persoană angajată; 

19. Realizează, anual, evaluarea personalului; 

20. Asigură elaborarea şi aplicarea planului de instruire și formare profesională pentru angajaţii proprii. 

 

(4) Atribuţiile coordonatorului personalului de specialitate sunt următoarele: 

1. Asigură coordonarea, îndrumarea si controlul activităţilor desfăşurate de personalul de specialitate și 

auxiliar din cadrul serviciului şi propune şefului de centru sancţiuni disciplinare, pentru salariaţii care nu îşi 

îndeplinesc în mod corespunzător atribuţiile cu respectarea prevederilor legale din domeniul furnizării 

serviciilor sociale, Codului muncii etc.; 

2. Elaborează rapoartele generale privind activitatea personalului de specialitate și auxiliar, stadiul 

implementării obiectivelor şi întocmeşte informări, pe care le prezintă şefului de centru; 

3. Propune şefului de centru participarea personalului de specialitate la programe de instruire şi 

perfecţionare; 

4. Cunoaște, aplică și desfășoară activitățile conform “standardelor specifice minime de calitate 

obligatorii” pentru serviciile sociale destinate persoanelor adulte cu handicap; 

5. Colaborează cu alte centre/ alţi furnizori de servicii sociale și/ sau alte structuri ale societăţii civile, în 

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

calităţii serviciilor, precum și pentru identificarea celor mai bune servicii care să răspundă nevoilor 

persoanelor beneficiare; 

6. Asigură buna desfăşurare a raporturilor de muncă dintre angajaţii din cadrul personalului de 

specialitate şi auxiliar; 

7. Întocmeşte raportul anual de activitate al personalului de specialitate şi auxiliar; 

8. Propune șefului de centru structura organizatorică şi numărul de personal pentru personalul de 

specialitate și auxiliar; 

9. Desfăşoară activităţi pentru promovarea imaginii centrului în comunitate; 

10. Ia în considerare şi analizează orice sesizare care îi este adresată, referitoare la încălcări ale 

drepturilor beneficiarilor şi informează şeful de centru; 

11. Răspunde de calitatea activităţilor desfăşurate de personalul de specialitate şi auxiliar 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 șefului de centru; 

12. Organizează activitatea personalului de specialitate şi auxiliar şi asigură respectarea timpului de  

lucru şi a  regulamentului de organizare şi funcţionare; 

13. Fundamentează şi elaborează propuneri pentru bugetul anual în legătură cu activitatea personalului 

de specialitate şi auxiliar şi le prezintă sefului de centru; 

14. Asigură îndeplinirea măsurilor de aducere la cunoştinţă, atât personalului de specialitate şi auxiliar, 

cât şi beneficiarilor, a prevederilor din regulamentul propriu de organizare şi funcţionare; 

15. Răspunde de încheierea cu beneficiarii a contractelor de furnizare a serviciilor sociale; 

16. Întocmeşte fişele posturilor pentru personalul de specialitate şi auxiliar; 

17. Realizează, anual, evaluarea personalului de specialitate şi auxiliar şi o prezintă șefului de centru; 

18. Răspunde de elaborarea şi aplicarea planului de instruire şi formare profesională pentru personalul de 

specialitate şi auxiliar. 

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

(6) 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. 

(7) Sancţionarea disciplinară sau eliberarea din funcţie a conducătorilor instituţiei se face în condiţiile legii. 
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ARTICOLUL 10 

Personalul de specialitate de îngrijire şi asistenţă.  

Personal de specialitate şiauxiliar. 

(1) Personalul de specialitate este următorul: 

- Psiholog, cod COR 263401 – 1 post (activitatea specifică funcției la serviciul social este desfășurată în 

procent de 45% din durata normală de lucru, restul de 55% fiind desfășurată la Centrul de îngrijire şi 

asistenţă Suseni); 

- Medic, cod COR 221201 – 1 post (activitatea specifică funcției la serviciul social este desfășurată în 

procent de 45% din durata normală de lucru, restul de 55% fiind desfășurată la Centrul de îngrijire şi 

asistenţă Suseni); 

- Asistent medical principal, cod COR 222101 – 6 posturi (normă întreagă); 

- Kinetoterapeut, cod COR 226405 – 1 post (activitatea specifică funcției la serviciul social este 

desfășurată în procent de 45% din durata normală de lucru, restul de 55% fiind desfășurată la Centrul de 

îngrijire şi asistenţă Suseni); 

- Asistent social cod COR 263501 – 1 post (activitatea specifică funcției la serviciul social este 

desfășurată în procent de 45% din durata normală de lucru, restul de 55% fiind desfășurată la Centrul de 

îngrijire şi asistenţă Suseni); 

- Masor, cod COR 325501 – 1 post (activitatea specifică funcției la serviciul social este desfășurată în 

procent de 45% din durata normală de lucru, restul de 55% fiind desfășurată la Centrul de îngrijire şi 

asistenţă Suseni); 

- Terapeut ocupațional, cod COR 263419  – 0 posturi (activitatea specifică funcției este desfășurată de 

către doi terapeuți ocupaționali de la Centrul de îngrijire şi asistenţă Suseni, 80% din durata normală a 

timpului de muncă pentru fiecare salariat); 

- Infirmiere: cod COR 523103 – 13 posturi (normă întreagă). 

 

(2) Atribuţiile medicului sunt următoarele: 

1. Cunoaște, aplică și desfășoară activitățile conform “Standardelor specifice minime de calitate 

obligatorii” pentru serviciile sociale destinate persoanelor adulte cu handicap; 

2. Medicul își va desfășura activitatea la cabinetul medical și pe teren, la patul beneficiarului, având un 

program de 5 zile/ săptămână de la orele 8:00 la 15:00; 

3. Aparatura folosită în activitatea medicală este următoarea: 

a. tensiometru; 

b. glucometru; 

c. aparat de urgență; 

d. pupinel – dezinfecție trusă de mică chirurgie; 

e. trusă medicală de mică chirurgie; 

f. cântar; 

g. calculator. 

4. Efectuează, zilnic, vizita medicală la toți beneficiarii; 

5. Medicul, angajat cu contract individual de muncă la Centrul de Îngrijire și Asistență Suseni, 

desfășoară activitățile prevăzute în fișa postului și în cadrul Centrului de Abilitare și Reabilitare pentru 

Persoane Adulte cu Dizabilități Suseni, în procent de 45% pentru un număr de 40 de beneficiari (în cadrul 

Centrului de Îngrijire și Asistență Suseni medicul desfășoară activități în procent de 55 % pentru un număr 

de 50 de beneficiari); 

6. Monitorizează, zilnic, starea de sănătate a beneficiarilor, ține legătura permanentă cu medicul de 

familie și, împreună cu acesta, programează beneficiarii la investigații de specialitate, în funcție de 

afecțiunile acestora; 

7. Urmăreşte păstrarea stării de sănătate şi profilaxia îmbolnăvirilor beneficiarilor de servicii din centru 

sau din zona de lucru repartizată, dezvoltarea somatică şi psihomotorie a acestora, redarea autonomiei 

bolnavilor, prin întocmirea şi ţinerea la zi a foilor de observaţie şi de evoluţie a stării de sănătate, efectuarea 

programelor de recuperare şi a epicrizei de etapă; 

8. Asigură asistenţă medicală şi de urgenţă prin examinare zilnică a beneficiarilor cu afecţiuni acute, 

aplicarea medicaţiei acute şi internarea acestora în unităţi specializate; 
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9. Selecţionează beneficiarii care urmează să fie supuşi acţiunilor de recuperare medicală, participă la 

elaborarea programelor de recuperare şi organizează aplicarea acestora, atât în cadrul centrului cât şi în 

unităţi sanitare de specialitate din structura ministerului sănătăţii; 

10. Controlează calitatea tratamentelor şi îngrijirilor medicale, a activităţii de recuperare prin masaj a 

procedurilor, a programelor ergoterapeutice şi recuperatorii şi, după caz, participă nemijlocit la aplicarea 

acestora; 

11. În raport cu starea de sănătate a asistaţilor, întocmeşte registre de medicamente şi materiale sanitare; 

12. Răspunde de organizarea şi funcţionarea carantinei, precum şi de aplicarea altor măsuri 

antiepidemice care se impun; 

13. Controlează şi supraveghează permanent starea de curăţenie şi aplicarea măsurilor igienico-sanitare 

în saloane, săli de tratament, săli de mese, bucătării, grupuri sanitare etc; 

14. Controlează şi asigură condiţiile igienico-sanitare  de păstrare şi administrare a medicamentelor, de 

sterilizare a instrumentarului, de utilizarea şi întreţinerea aparaturii din dotare; 

15. Controlează şi avizează meniul zilnic, urmărind asigurarea numărului de calorii, regimurile 

alimentare, dietetice şi respectarea regulilor de igienă alimentară; 

16. Solicită efectuarea trimestrială a analizelor medicale şi, ori de câte ori situaţia o impune, de către 

personalul care lucrează în cadrul blocurilor alimentare din unităţile de asistenţă şi protecţie socială, 

conform baremului centrului de medicină preventivă şi hotărăşte utilizarea sau nu a personalului respectiv, 

în funcţie de rezultatul analizelor; 

17. Hotărăşte învoirea beneficiarilor în familie, stabilind perioadă şi conduită terapeutică şi de urmat; 

18. În caz de deces, întocmeşte documentele necesare şi urmăreşte îndeplinirea formelor administrative 

pentru înhumare; 

19. Organizează şi controlează activitatea personalului din subordine, dispunând măsurile care se impun; 

20. Participă la formele de perfecţionare a pregătirii profesionale, organizate în unitate sau, după caz, în 

alte unităţii din sistemul ministerului sănătăţii; 

21. Păstrează secretul profesional, neîmpărtăşind altei persoane din afara echipei medicale, cu excepţia 

cazurilor precizate de lege, informaţiile obţinute în urma exercitării profesiei, referitor la un bolnav sau 

beneficiar; 

22. Urmăreşte şi răspunde de respectarea normelor igienice, de preparare, conservare şi distribuire a 

hranei la beneficiarii de servicii; 

23. Împreună cu asistentul social al unităţii, are obligaţia să anunţe rudele beneficiarilor de servicii în caz 

de îmbolnăvire gravă a acestora; 

24. Răspunde de dotarea cabinetului medical cu medicamente şi materiale sanitare necesare pentru 

îngrijirea sănătăţii beneficiarilor de servicii; 

25. Întocmeşte planul anual de activitate medico-sanitară, pe care îl supune spre aprobare șefului de 

centru; 

26. Răspunde de efectuarea de către întregul personal angajat al instituţiei a controlului medical periodic 

şi informează directorul unităţii de respectarea prevederilor legale în acest sens; 

27. Îi este interzisă utilizarea aparatelor foto, de înregistrare audio-video şi de stocare a datelor în incinta 

Complexului de Îngrijire și Asistenţă Suseni; 

28. Distribuirea în mass-media a imaginilor şi înregistrărilor audio-video din cadrul Complexului de 

îngrijire şi asistenţă Suseni sunt interzise; 

29. Îndeplineşte şi alte sarcini trasate de către şefii ierarhici superiori. 

 

(3) Atribuţiile kinetoterapeutului sunt următoarele: 

1. Își desfășoară activitatea atât în sala de kinetoterapie cât și la patul beneficiarului, pentru beneficiarii 

imobilizați; 

2. Kinetoterapeutul, angajat cu contract individual de muncă la Centrul de Abilitare și Reabilitare pentru 

Persoane Adulte cu Dizabilități Suseni, desfășoară activitățile prevăzute în fișa postului și în cadrul 

Centrului de Îngrijire și Asistență Suseni Suseni, în procent de 55% pentru un număr de 50 de beneficiari (în 

Centrul de Abilitare și Reabilitare pentru Persoane Adulte cu Dizabilități Suseni, kinetoterapeutul desfășoară 

activități în procent de 45 % pentru un număr de 40 de beneficiari); 

3. Cunoaște, aplică și desfășoară activitățile conform “Standardelor specifice minime de calitate 

obligatorii” pentru serviciile sociale destinate persoanelor adulte cu handicap; 
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4. Procedeele specifice activității de kinetoterapie sunt stabilite în funcție de afecțiunea fiecărui 

beneficiar. Acestea pot fi: 

a) Mobilizări pasive, active, active cu rezistență; 

b) Posturări;  

c) Tehnici de facilitare neuro-proprioceptivă; 

d) Posturi reflexe-inhibitorii; 

e) Exerciții de stabilizare; 

f) Reeducare senzorială; 

g) Posturi antalgice; 

h) Mișcări de tracțiune și alunecare în articulații; 

i) Programul williams fazele I, II, III în sindromul algofunțional lombosacrat; 

j) Exerciții de stabilizare; 

k) Tehnici de transfer. 

În urma aplicării acestor procedee, rezultatele obținute pot fi:  

a) creșterea mobilității articulare; 

b) combaterea durerii/relaxare generală; 

c) corectarea posturii și a aliniamentului corpului; 

d) creșterea forței și rezistenței musculare; 

e) reeducarea coordonării și a echilibrului;  

f) antrenarea la efort; 

g) reeducarea respiratorie; 

h) reeducarea sensibilității. 

5. Își desfășoară activitatea folosindu-se, minim, de următoarele dispozitive: 

a) spalier; 

b) roată umăr; 

c) stepper; 

d) bandă mers; 

e) bicicletă medicinală; 

f) benzi elastice; 

g) minibicicletă medicinală.  

6. Aplică tehnici și exerciții pentru obținerea unui grad ridicat de independență funcțională, în vederea 

desfășurării cu ușurință a activităților zilnice; 

7. Aplică tehnici și exerciții pentru schimbarea poziției corpului, mutarea corpului dintr-un loc în altul; 

8. Aplicarea de tehnici și exerciții pentru mutarea sau manipularea obiectelor folosind mâna, degetele, 

brațul, alte părți ale corpului; 

9. Aplică tehnici și exerciții pentru deplasarea prin mers sau alte forme; 

10. Ca membru al echipei profesionale, stabileşte planul de tratament specific, obiectivele, specifice, 

programul de lucru, locul şi modul de desfăşurare în vederea educării/ reeducării unor deficienţe, prevenirea 

sau recuperarea unor dizabilităţi ca urmare a unor boli, leziuni sau pierderea unui segment al corpului; 

11. Utilizează tehnici, exerciţii, masaje, aplicaţii cu gheaţă, apă şi căldură, diferite procedee, conform 

conduitei terapeutice şi obiective fixate; 

12. Stabileşte necesarul de echipament şi se implică în procurarea acestuia; 

13. Stabileşte programul de kinetoterapie care trebuie urmat de beneficiarul de servicii şi instruieşte 

persoanele implicate în îngrijirea acestuia în aplicarea acelui program; 

14. Evaluează amănunţit capacitatea funcţională a beneficiarului pentru terapia ocupaţională; 

15. Analizează concordanţa dintre posibilităţile beneficiarilor şi exigenţele specifice diferitelor activităţi, 

în scopul orientării către o activitate concretă; 

16. Ţine cont de îndrumarea cadrelor medicale de specialitate, luând în considerare diagnosticul clinic şi 

funcţional, tratamentele aplicate, capacitatea restantă de muncă a beneficiarului, starea fizică şi psihică a 

acestuia; 

17. Evaluează şi reevaluează în timp progresele făcute de beneficiar, adaptează planul de tratament în 

funcţie de evoluţia acestuia; 

18. Asistă şi dă indicaţii – în programul de kinetoterapie – personalului care nu este de specialitate 

(asistent social, terapeut ocupaţional, instructor de educaţie, infirmieră); 
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19. Se implică în activităţile complementare ale instituţiei; 

20. Dezvoltă relaţia beneficiarului de servicii cu comunitatea; 

21. Creează evenimente de interacţiune cu alte persoane din afara instituţiei şi participă, împreună cu 

acestea; 

22. Realizează, periodic, împreună cu echipa de specialişti a instituţiei, fişa de reevaluare a 

beneficiarului, la 6 luni, sau ori de câte ori apar schimbări semnificative; 

23. Îndeplineşte activităţi de supraveghere a beneficiarilor atunci când este solicitată această activitate în 

mod direct, conform unui grafic de supraveghere sau pe perioade scurte solicitate de către şefii ierarhici 

superiori, în scopul bunei desfăşurări a activităţii; 

24. Îi este interzisă utilizarea aparatelor foto, de înregistrare audio-video şi de stocare a datelor în incinta 

Complexului de Îngrijire și Asistenţă Suseni; 

25. Distribuirea în mass-media a imaginilor şi înregistrărilor audio-video din cadrul Complexului de 

îngrijire şi asistenţă Suseni sunt interzise; 

26. Îndeplineşte şi alte sarcini trasate de către şefii ierarhici superiori. 

 

(4) Atribuţiile psihologului sunt următoarele: 

1. Psihologul își va desfășura activitatea atât pe teren, printre beneficiari, cât și în cabinetul de consiliere 

psihologică, având un program de 8 ore/ zi, 5 zile/ săptămână; 

2. Psihologul, angajat cu contract individual de muncă la Centrul de Abilitare și Reabilitare pentru 

Persoane Adulte cu Dizabilități Suseni, desfășoară activitățile prevăzute în fișa postului și în cadrul 

Centrului de Îngrijire și Asistență Suseni, în procent de 55% pentru un număr de 50 de beneficiari (în 

Centrul de Abilitare și Reabilitare pentru Persoane Adulte cu Dizabilități Suseni, psihologul desfășoară 

activități în procent de 45 % pentru un număr de 40 de beneficiari); 

3. Cunoaște, aplică și desfășoară activitățile conform “Standardelor specifice minime de calitate 

obligatorii” pentru serviciile sociale destinate persoanelor adulte cu handicap; 

4. Pentru fiecare ședință, raportul de consiliere psihologică este strict confidențial; 

5. În timpul acestor ședinte nu este admisă tulburarea discuției nici din partea personalului, nici din 

partea altor beneficiari. Aceste ședințe vor avea obiective clare și bine stabilite; 

6. Principalele obiective, care trebuie atinse prin intermediul consilierii psihologice, sunt următoarele: 

a) Promovarea stării de bine și a sănătății;  

b) Dezvoltarea comportamentului adecvat situațiilor sociale; 

c) Dezvoltarea atenției și gândirii pozitive; 

d) Adecvarea emoțiilor, conștientizarea de sine; 

e) Optimizare și dezvoltare personală, autocunoaștere; 

f) Prevenția situațiilor care aduc atingere stării de bine și dezvoltării personale; 

g) Îmbunătățirea relațiilor dintre beneficiari și cei din jur și acceptarea acestuia indiferent de 

gradul și tipul de dizabilitate; 

h) Diminuarea devianțelor de conduită (limbaj coprologic, consum de alcool, dependența de 

tutun, cafea); 

i) Reducerea anxietății, creșterea rezistenței la stres, frustrare, controlul furiei; 

j) Întărirea încrederii în sine, în forțele proprii;  

k) Diminuarea sentimentului de inutilitate; 

l) Evitarea situațiilor de izolare socială și depresie. 

7. În activitatea desfășurată va avea în vedere următoarele obiective comune: 

a) Schimbare comportamentală; 

b) Dezvoltarea capacitățior adaptative; 

c) Dezvoltarea capacităților decizionale; 

d) Îmbunătățirea relațiilor interpersonale. 

8. Psihologul relaționează cu beneficiarul, menține un climat suportiv, dovedește respect și oferă acestuia 

confort fizic și psihic. Psihologul, prin relația de serviciu pe care o are cu beneficiarii de servicii trebuie, în 

primul rând, să ofere un exemplu de igienă și comportament sănătos, utilizând, în același timp, numele și 

formula de adresare preferată de aceștia. Relația dintre psiholog și persoana consiliată este una de alianță, de 

participare și colaborare reciprocă; 



18 

 

9. În cel mult 5 zile de la internare, psihologul realizează evaluarea psihologică a beneficiarului, ce are 

ca scop identificarea nevoilor specifice ale beneficiarului. Acesta este evaluat din punct de vedere al 

limbajului, sanătății mentale și cogniție. Evaluarea se realizează în funcție de obiectivul general și 

obiectivele pe termen scurt sau mediu stabilite pentru beneficiar și ori de câte ori este nevoie și se face cel 

puțin o dată pe an; 

10.  După efectuarea evaluării psihologice inițiale, se completează planul personalizat (PP) pentru 

fiecare beneficiar. În planul personalizat (PP) sunt specificate: 

a) Serviciile și activitățile care vor fi acordate beneficiarului, pe baza evaluării; 

b) Programarea (zilnică, săptămânală, lunară); 

c) Timpul aferent intervenției exprimat în ore/ zi sau ore/ săptămână; 

d) Modalitățile de intervenție (individual/ grup). Planul personalizat (PP), realizat în baza 

evaluării inițiale, se întocmește pentru o perioadă de maxim 6 luni și se realizează individual.  

11. Completează  fișa psihologică individuală a fiecărui beneficiar de servicii; 

12. Fișa psihologică este un instrument care servește drept centralizator al tuturor datelor de natura 

psihică de care beneficiarul dispune. În fișă vor fi înscrise date culese din documentele beneficarului la 

internare, precum și datele obținute pe baza observațiilor și convorbirilor cu beneficiarul. Aceasta se 

realizează anual, dar și atunci când apar modificări în conduita beneficiarului. Datele din fișa psihologică 

sunt strict confidențiale; 

13. Psihologul, împreună cu echipa multidisciplinară, stabilește fișa de monitorizare de lucru a fiecărui 

beneficiar, în care consemnează serviciile și activitățile care vor fi acordate beneficiarului, intervenția și 

durata acestora, realizate în funcție de standardele specifice de calitate; 

14. La încetarea acordării serviciilor, personalul implicat, împreună cu managerul de caz, completează 

rubrica de concluzii din planul personalizat (PP), precizând evoluția persoanei și problemele întâmpinate, iar 

fișa de monitorizare este inclusă în dosarul beneficiarului; 

15. Psihologul ajută beneficiarul în vederea demarginalizării, încurajează şi sprijină beneficiarii să-şi 

menţină contactele sociale sau, după caz, să revină în familie şi în comunitate; 

16. Are în vedere ca, prin tehnici psihologice, să se realizeze o stimulare psiho-senzorio-motorie a 

beneficiarului; 

17. Realizează evaluarea psihologică a beneficiarilor de servicii; 

18. Stabileşte programul individual al beneficiarului de terapie psihosocială cu obiectivele şi activităţile 

de urmat, după stabilirea concluziilor evaluării; 

19. Stabileşte un orar de lucru individual cu beneficiarii de servicii aflaţi în urmărire; 

20. Psihologul utilizează metoda observației, care este o tehnică de culegere a informației, iar aceasta 

poate fi: directă, prin culegerea de informații direct de la fața locului prin urmărirea conduitei beneficiarului 

și indirectă, prin culegerea informațiilor de la ceilalți beneficiari și personalul de specialitate care intră în 

contact direct cu aceștia; 

21. Aplică, periodic, grile de evaluare a programelor de terapie, urmărind evoluţia stării beneficiarului de 

servicii; 

22. Întocmeşte şi participă la programele de integrare socială pentru beneficiarii de servicii propuşi 

dezinstituţionalizării; 

23. Transmite informaţii şi cunoştinţe cu privire la diagnosticul beneficiarului de servicii, regulile de 

bază pentru ameliorarea prognosticului; 

24. Organizează periodic întâlniri cu instructorul de educaţie pentru stabilirea obiectivelor şi activităţilor 

cuprinse în programul individual al beneficiarului de servicii; 

25. Urmăreşte modul în care acestea sunt aplicate şi monitorizează permanent rezultatele obţinute; 

26. Discută permanent cu asistentul social despre programul individual al beneficiarului de servicii, 

stabilind acţiuni comune de îmbunătăţirea stării acestuia.  

27. Îndeplineşte activităţi de supraveghere a beneficiarilor atunci când este solicitată această activitate în 

mod direct, conform unui grafic de supraveghere sau pe perioade scurte solicitate de către şefii ierarhici 

superiori în scopul bunei desfăşurări a activităţii. 

28. Face propuneri şefului de centru pentru reorganizarea activităţii beneficiarilor de servicii, precum şi a 

programelor de lucru ale personalului de educaţie; 

29. Participă la diferite întâlniri de specialitate, dacă este solicitat de şeful de centru; 
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30. Întocmeşte documentele specifice (fişe individuale, fișa de monitorizare, fişa de evaluare, rapoarte, 

analize) pentru activităţile la care participă şi care i se solicită de şeful de centru; 

31. Îi este interzisă utilizarea aparatelor foto, de înregistrare audio-video şi de stocare a datelor în incinta 

Complexului de Îngrijire și Asistenţă Suseni; 

32. Distribuirea în mass-media a imaginilor şi înregistrărilor audio-video din cadrul Complexului de 

îngrijire şi asistenţă Suseni sunt interzise; 

33. Îndeplineşte şi alte sarcini trasate de către şefii ierarhici superiori. 

 

(5) Atribuţiile asistentului social sunt următoarele: 

1. Asistentul social își va desfășura activitatea atât pe teren, printre beneficiari cât și în cabinetul de 

asistență socială, care este localizat în clădirea administrativă, dotat cu calculator, birou și spațiu depozitare 

dosare personale ale beneficiarilor, cu încuietoare, având un program de 8 ore/ zi, 5 zile/ săptămână; 

2. Asistentul social, angajat cu contract individual de muncă la Centrul de Îngrijire și Asistență Suseni, 

desfășoară activitățile prevăzute în fișa postului și în cadrul Centrului de Abilitare și Reabilitare pentru 

Persoane Adulte cu Dizabilități Suseni, în procent de 45% pentru un număr de 40 de beneficiari (în cadrul 

Centrului de Îngrijire și Asistență Suseni asistentul social desfășoară activități în procent de 55 % pentru un 

număr de 50 de beneficiari); 

3. Cunoaște, aplică și desfășoară activitățile conform “Standardelor specifice minime de calitate 

obligatorii” pentru serviciile sociale destinate persoanelor adulte cu handicap; 

4. Acordă asistență, suport și susținere permanentă beneficiarilor; 

5. Identifică și dezvoltă rețeaua comunitară, în vederea facilitării complexității intervenției și accesului 

persoanelor beneficiare la serviciile oferite de instițutiile și organizațiile de la nivel local; 

6. Mediază relațiile dintre beneficiar și personal, în vederea obținerii unei cooperării pozitive; 

7. Informează, periodic, beneficiarii cu privire la importanța respectării regulilor educației sexuale; 

8. Mediază relațiile dintre beneficiar și membrii familiei, prieteni, rude, în vederea obținerii unei 

cooperării pozitive (telefonic sau prin corespondență); 

9. Derulează  programe particularizate de lucru cu beneficiarii; 

10. Va informa și sprijini direct beneficiarii, în scopul realizării unei alegeri între două sau mai multe 

alternative, beneficiarul fiind constant în centrul procesului, într-un mediu formalizat și de încredere; 

11. Oferă asistență și suport pentru luarea unei decizii;  

12. Informare și consiliere cu privire, fără a se limita, la drepturile și facilitățile sociale existente, 

clarificări privind demersurile de obținere a acestora;  

13. Oferă asistență și suport pentru ordonarea logică a informațiilor privind identificarea unei probleme, 

în funcție de context;  

14. Oferă asistență și suport pentru exploatarea și evaluarea alternativelor;  

15. Oferă asistență și suport pentru alegerea variantei finale și asumarea responsabilității consecințelor;  

16. Oferă asistență și suport pentru desfășurarea de acțiuni de către beneficiar, conform deciziei luate;  

17. Oferă asistență și suport pentru revizuirea deciziei luate, după caz, în funcție de modificarea 

contextului; 

18. Asigură consilierea socială a beneficiarilor, care va cuprinde: cunoașterea mediului social, 

stimularea/ învățarea unui comportament adecvat situațiilor sociale, implicarea în activități sportive, 

culturale și artistice desfășurate în comunitate, participarea la acțiuni de recreere și petrecere a timpului 

liber, la acțiuni de meșteșugărit, pictură, vizite, excursii, participarea la slujbe religioase în funcție de cultul 

dorit; 

19. Asistentul social va încuraja beneficiarii să se implice sau să participe la acțiuni din comunitate, 

singuri sau însoțiți de cel puțin un membru al personalului, în conformitate cu recomandările din PP; 

20. Propune și realizează activități de integrare și participare socială și civică; 

21. Întocmeşte, împreună cu echipa multidisciplinară, Planul individual de intervenţie al fiecărui 

beneficiar, pe care-l revizuieşte odată la 6 luni; 

22. Participă, împreună cu personalul de la DGASPC Gorj, la întocmirea anchetelor sociale ale 

beneficiarilor; 

23. Întocmeşte şi participă la diverse programe de integrare socială pentru beneficiarii de servicii propuşi 

dezinstituţionalizării; 
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24. Informare - transmitere de cunoştinţe şi deprinderi (organizează activităţi specifice de socializare şi 

recuperatorii, de grup şi individuale ca o continuitate a muncii psihologului); 

25. Organizează şi desfăşoară programe/ activităţi de socializare/ resocializare cu beneficiarii de servicii, 

axându-se pe diminuarea marginalizării sociale; 

26. Se informează cu privire la datele din ancheta psiho-socială a fiecărui beneficiar de servicii: date de 

identitate, condiţiile în care a trăit, starea fizică şi mentală a fiecăruia, date despre deficienţă/ dizabilitate, 

evoluţia, psihologia familiei şi efectele produse de lipsa familiei, modalităţi practice de educare/ recuperare 

cu toţi beneficiarii; 

27. Desfăşoară activităţi de socializare, ca membru al unei echipe pluridisciplinare, colaborând 

permanent cu psihologul, medicii şi cu ceilalţi specialişti din instituţie; 

28. Desfăşoară, cu beneficiarii de servicii, activităţile din Planul de recuperare individual şi consemnează 

cu prilejul reevaluărilor prevăzute de lege, evoluţia fiecăruia în Fişa individuală de înregistrare a progresului 

fiecărui beneficiar de servicii; 

29. Iniţiază şi antrenează beneficiarii de servicii la diverse lucrări practice, în vederea diminuării 

sentimentului de inutilitate socială (efectuarea ordinii şi curăţeniei în incinta unităţii, lucrări de întreţinere a 

spaţiilor cu flori, lucrări de întreţinere a grădinii de legume şi zarzavaturi), potrivit Planului de Recuperare; 

30. Asigură informarea beneficiarului/ reprezentantului legal asupra procesului de furnizare a serviciilor 

în cazul primirii în regim de urgenţă a acestuia în termen de 48 de ore de la admitere; 

31. Încurajează şi sprijină beneficiarii să-şi exercite drepturile legale; 

32. Asigură monitorizarea activităţilor întreprinse de beneficiari în afara unităţii, în scopul prevenirii 

unor situaţii de abuz/ exploatare a beneficiarilor; 

33. Contribuie la stimularea beneficiarului de servicii pentru cunoaşterea comunităţii; 

34. Dezvoltă relaţia beneficiarului de servicii cu comunitatea; creează evenimente de interacţiune cu alte 

persoane din afara instituţiei şi participă,  împreună cu beneficiarul, la acestea; 

35. Contribuie la: 

a) Formarea unei imagini pozitive de sine a beneficiarului; 

b) Acceptarea celuilalt, indiferent de gradul şi tipul de dizabilitate; 

c) Socializarea/ resocializarea beneficiarilor; 

d) Diminuarea marginalizării sociale. 

36. Întocmeşte şi completează documentele specifice activităţii sale: Planul Individual de Intervenţiei, 

Fişa de evaluare iniţială şi reevaluare; 

37. Realizează, periodic, împreună cu echipa de specialişti a instituţiei, fişele de evaluare ale 

beneficiarilor de servicii; 

38. Îndeplinește activităţi de supraveghere a beneficiarilor atunci când este solicitată această activitate în 

mod direct, conform unui grafic de supraveghere sau pe perioade scurte solicitate de către şefii ierarhici 

superiori în scopul bunei desfăşurări a activităţii; 

39. Deţine un Registru privind protecţia împotriva abuzurilor, în care consemnează situaţiile sesizate 

precum şi măsurile care au fost luate. Toate acestea vor fi consemnate şi în dosarul beneficiarului; 

40. Îi este interzisă utilizarea aparatelor foto, de înregistrare audio-video şi de stocare a datelor în incinta 

Complexului de Îngrijire şi Asistenţă Suseni; 

41. Distribuirea în mass-media a imaginilor şi înregistrărilor audio-video din cadrul Complexului de 

îngrijire şi asistenţă Suseni sunt interzise; 

42. Îndeplineşte şi alte sarcini trasate de către şefii ierarhici superiori. 

 

(6) Atribuțiile asistentului medical balneofizioterapie sunt următoarele: 

1. Respectă obligaţiile asumate prin semnarea contractului individual de muncă; 

2. Asistentul medical balneofizioterapie, angajat cu contract individual de muncă la Centrul de Îngrijire 

și Asistență Suseni, desfășoară activitățile prevăzute în fișa postului și în cadrul Centrului de Abilitare și 

Reabilitare pentru Persoane Adulte cu Dizabilități Suseni, în procent de 45% pentru un număr de 40 de 

beneficiari (în cadrul Centrului de Îngrijire și Asistență Suseni asistent medical balneofizioterapie desfășoară 

activități în procent de 55 % pentru un număr de 50 de beneficiari); 

3. Asigură derularea etapelor procesului de acordare a serviciilor sociale, cu respectarea prevederilor 

legii, a standardelor minime de calitate aplicabile şi a regulamentului serviciului social; 

4. Colaborează cu specialişti din alte centre în vederea soluţionării cazurilor, identificării de resurse; 
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5. Respectă prevederile Ordinului Ministerului Muncii și Justiției Sociale nr. 82/ 2019 privind aprobarea 

standardelor specifice minime de calitate obligatorii pentru serviciile sociale destinate persoanelor adulte cu 

dizabilităţi; 

6. Întocmeşte rapoarte periodice cu privire la activitatea derulată; 

7. Face propuneri de îmbunătăţire a activităţii, în vederea creşterii calităţii serviciului şi respectării 

legislaţiei; 

8. Realizează activităţile de pregătire a pacienţilor şi a aparaturii pentru aplicarea tratamentului; 

9. Se ocupă de aplicarea tratamentelor cu curenţi de joasă, medie şi înaltă frecvenţă, precum şi tratament 

cu câmpuri magnetice; 

10. Se ocupă de aplicarea tratamentelor de hidroterapie, băi galvanice, băi kineto, duş subacvatic; 

11. Se ocupă de aplicarea tratamentelor de fototerapie: ultraviolete, infraroşii; 

12. Asigură efectuarea exerciţiilor kinetice pentru recuperarea beneficiarilor din cadrul Complexului de 

îngrijire şi asistenţă Suseni cu diferite afecţiuni; 

13. Evaluează efectele obţinute prin tratament; 

14. Asigură curăţenia şi dezinfecţia aparaturii pe care o are în dotare; 

15. Are un comportament etic cu beneficiarii, aparţinătorii acestora şi colaboratorii; 

16. Asigură arhivarea documentelor repartizate, produse şi gestionate, conform actelor normative în 

vigoare, până la data predării pe bază de proces-verbal, numerotate și legate, către arhiva unităţii; 

17. Organizează activităţi şi programează beneficiarii din cadrul Complexului de îngrijire şi asistenţă 

Suseni pentru tratament; 

18. Asigură prevenirea accidentării beneficiarilor în timpul desfăşurării programului de terapie; 

19. Respectă drepturile persoanelor cu dizabilităţi din cadrul Complexului de Îngrijire şi Asistenţă 

Suseni; 

20. Poartă echipamentul de protecţie, care va fi schimbat ori de câte ori este nevoie, în vederea păstrării 

igienei şi a aspectului estetic personal; 

21. Îi este interzisă utilizarea aparatelor foto, de înregistrare audio-video şi de stocare a datelor în incinta 

Complexului de îngrijire şi asistenţă Suseni, în scopul unor foloase personale, cu excepţia situaţiilor în care 

este desemnat pentru astfel de activităţi; 

22. Este interzisă discriminarea beneficiarilor pe criterii de rasă, religie, sex, orientare sexuală; 

23. Distribuirea în mass-media a imaginilor şi înregistrărilor audio-video din cadrul Complexului de 

îngrijire şi asistenţă Suseni este interzisă; 

24. Foloseşte un limbaj civilizat cu beneficiarii, colegii de serviciu şi cu personalul din conducerea 

Complexului de Îngrijire și Asistenţă Suseni; 

25. Respectă prevederile Regulamentului de organizare şi funcţionare, precum și ale Regulamentului de 

ordine interioară şi orice alte prevederi legale specifice angajaţilor; 

26. Colaborează şi comunică cu toate serviciile din cadrul DGASPC Gorj; 

27. Respectă şi aplică normele de conduită aplicabile personalului contractual din autoritățile și 

instituțiile publice prevăzute în Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/ 2019 privind Codul administrativ; 

28. Respectă normele PSI şi instrucţiunile de protecţie a muncii sub semnătură proprie şi participă la 

instruirea teoretică şi practică; 

29. Răspunde, după caz, disciplinar, contravenţional, patrimonial, civil, sau penal, pentru faptele 

săvârşite prin care se încalcă normele legale,  săvârşite în exercitarea atribuţiilor ce îi revin; 

30.  Păstrează confidențialitatea datelor cu caracter personal folosite în activitatea desfășurată; 

31. Îndeplinește atribuțiile prevăzute în Procedura de sistem privind protecția persoanelor fizice în ceea 

ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date la nivelul 

DGASPC Gorj. 

 

(7) Atribuţiile asistentului medical sunt următoarele: 

1. Oferă sprijin pentru administrarea medicamentaţiei, în limita competenţei, pe baza recomandărilor 

medicului de familie/ specialist; 

2. Cunoaște, aplică și desfășoară activitățile conform “Standardelor specifice minime de calitate 

obligatorii” pentru serviciile sociale destinate persoanelor adulte cu handicap; 

3. Oferă sprijin pentru probleme specifice de tip cataterizare, prevenirea ulcerului de decubit (tratarea 

escarelor) şi altele; 
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4. Activitatea asistentelor medicale se va desfășura atât în cadrul cabinetului medical, cât și la patul 

bolnavului, în regim de ture 12 cu 24, asigurând asistență medicală continuă; 

5. Asigură, împreună şi sub directă coordonare a medicului cu care lucrează în unitatea de asistenţă şi 

protecţie socială sau în zona repartizată,  păstrarea sănătăţii şi profilaxiei îmbolnăvirilor; 

6. Asistă medicul cu care lucrează, la consultarea şi diagnosticarea beneficiarilor şi la efectuarea 

tehnicilor medicale corespunzătoare; 

7. Execută, pe baza prescripţiilor medicale, explorările diagnostice, tratamentele, vaccinările şi, după 

caz, procedurile medicale şi măsurile de recuperare, administrarea medicamentelor, aplicarea regimului 

alimentar etc.; 

8. Repartizează medicului observaţiile privind evoluţia stării de sănătate şi recuperatorie a bolnavilor şi 

beneficiarilor şi completează în fişele acestora parametrii care confirmă observaţiile făcute; 

9. Semnalează medicului cazurile de îmbolnăviri intercurente, asigurând, după caz, izolarea bolnavilor 

sau a beneficiarilor respectivi; 

10. Programează şi însoţeşte beneficiarii la efectuarea examenelor de specialitate şi după caz, a măsurilor 

de recuperare; 

11. Efectuează controlul epidemiologic la internarea în unitate a beneficiarilor, precum şi la revenirea 

acestora în unitatea de asistenţă şi protecţie socială după învoiri, tratamente în unităţi medicale de 

specialitate, de recuperare etc.; 

12. Organizează şi supraveghează aplicarea în unitate sau în zona de lucru repartizată, a măsurilor 

igienico - sanitare sau antiepidemice; 

13. Organizează şi controlează aplicarea măsurilor de igienă individuală a beneficiarilor, dispune sau 

după caz, aplică măsurile care se impun; 

14. Urmăreşte şi asigură respectarea normelor igienico - sanitare la prepararea, păstrarea, conservarea şi 

distribuirea alimentelor; 

15. Participă la întocmirea şi controlează respectarea meniurilor pentru beneficiarii din unitate sau zona 

de lucru repartizată, controlează condiţiile igienico - sanitare privind servirea hranei şi asigură păstrarea 

probelor de mâncare pe timp de 24 ore; 

16. Acordă, în lipsa medicului, ajutor de urgenţă, se îngrijeşte de transportul bolnavului la unitatea 

sanitară de specialitate, urmăreşte şi raportează medicului la revenirea în unitate asupra ajutorului de urgenţă 

acordat, precum şi cu privire la evoluţia stării de sănătate a bolnavului, respectiv la unitatea la care a fost 

internat; 

17. Îndeplineşte, conform competenţelor sale, orice activitate pentru a evita punerea în pericol a vieţii 

bolnavilor; 

18. Gestionează medicamentele şi materialele igienico-sanitare, aparatură şi instrumentarul, răspunde de 

păstrarea şi utilizarea acestora în condiţii igienice şi de sterilizare prescrisă; 

19. Organizează, controlează şi răspunde de activitatea infirmierelor din subordine privind asigurarea şi 

întreţinerea igienei individuale şi a beneficiarilor de servicii, curăţenia echipamentului lor, spaţiilor de 

cazare, de servire a mesei şi de petrecere a timpului liber, precum şi de respectarea normelor igienico-

sanitare; 

20. Cunoaşte şi respectă reglementările legale în vigoare, recomandările Organizației Mondiale a 

Sănătății şi standardele comunităţii europene cu privire la îngrijirea educativă, raţională şi tehnică a 

persoanelor bolnave şi a celor sănătoase; 

21. Păstrează secretul profesional, neîmpărtăşind altei persoane din afara echipei în care lucrează, 

informaţiile obţinute în urma exercitării profesiei referitoare la un anumit bolnav; 

22. Participă la formele de perfecţionare a pregătirii profesionale organizate în unitatea în care lucrează, 

sau, după caz, în unităţi de specialitate din cadrul ministerului sănătăţii; 

23. Îi este interzisă utilizarea aparatelor foto, de înregistrare audio - video şi de stocare a datelor în 

incinta Complexului de Îngrijire și Asistenţă Suseni; 

24. Distribuirea în mass - media a imaginilor şi înregistrărilor audio - video din cadrul Complexului de 

îngrijire şi asistenţă Suseni sunt interzise; 

25. Îndeplineşte si alte sarcini trasate de către şefii ierarhici superiori. 
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(8) Atribuţiile masorului sunt următoarele: 

1. Activitatea va fi realizată atât în sala de masaj, cât și la patul beneficiarului, pentru beneficiarii 

imobilizați; 

2. Cunoaște, aplică și desfășoară activitățile conform “Standardelor specifice minime de calitate 

obligatorii” pentru serviciile sociale destinate persoanelor adulte cu handicap; 

3. Maseurul, angajat cu contract individual de muncă la Centrul de Abilitare și Reabilitare pentru 

Persoane Adulte cu Dizabilități Suseni, desfășoară activitățile prevăzute în fișa postului și în cadrul 

Centrului de Îngrijire și Asistență Suseni, în procent de 55% pentru un număr de 50 de beneficiari (în 

Centrul de Abilitare și Reabilitare pentru Persoane Adulte cu Dizabilități Suseni, psihologul desfășoară 

activități în procent de 45 % pentru un număr de 40 de beneficiari); 

4. Activitatea de masaj este împărțită în ședințe, a căror durată este de 10 sau 30 minute/ beneficiar, în 

funcție de diagnosticul acestora; 

5. Procedurile principale de masaj sunt următoarele: 

a) Netezirea; 

b) Frământatul; 

c) Tapotamentul; 

d) Fricțiunile; 

e) Vibrațiile. 

6. Masajul manual se aplică beneficiarului cu diferite unguente antiinflamatoare și ulei de masaj, în 

funcție de afecțiunile acestora; 

7. Masajul manual este aplicat la nivelul membrelor inferioare și exterioare, la nivelul musculaturii și 

coloanei vertebrale, se poate efectua parțial sau general, în funcție de diagnostic;   

8. Desfăşoară activităţi de recuperare motorii şi stimulatorii stabilite de medicul centrului sau medicul 

specialist; 

9. Urmăreşte crearea unui climat de încredere şi prietenie cu beneficiarii de servicii, pentru înlesnirea 

comunicării şi înregistrarea de rezultate pozitive; 

10. Participă la programe de formare în domeniul masajului; 

11. Întocmeşte documente specifice pentru activităţile la care participă şi care i se solicită de către 

superior; 

12. Îndeplineşte activităţi de supraveghere a beneficiarilor atunci când este solicitată această activitate în 

mod direct, conform unui grafic de supraveghere sau pe perioade scurte, solicitate de către şefii ierarhici 

superiori în scopul bunei desfăşurări a activităţii; 

13. Îi este interzisă utilizarea aparatelor foto, de înregistrare audio - video şi de stocare a datelor în 

incinta Complexului de Îngrijire și Asistenţă Suseni; 

14. Distribuirea în mass-media a imaginilor şi înregistrărilor audio - video din cadrul Complexului de 

îngrijire şi asistenţă Suseni sunt interzise; 

15. Îndeplineşte şi alte sarcini trasate de către şefii ierarhici superiori. 

 

(9) Atribuțiile terapeutului ocupațional sunt următoarele: 

1. Respectă obligaţiile asumate prin semnarea contractului individual de muncă; 

2. Terapeutul ocupațional, angajat cu contract individual de muncă la Centrul de Îngrijire și Asistență 

Suseni, desfășoară activitățile prevăzute în fișa postului și în cadrul Centrului de Abilitare și Reabilitare 

pentru Persoane Adulte cu Dizabilități Suseni, în procent de 80% pentru un număr de 40 de beneficiari (în 

cadrul Centrului de Îngrijire și Asistență Suseni terapeutul ocupațional desfășoară activități în procent de 

20% pentru un număr de 50 de beneficiari); 

3. Asigură derularea etapelor procesului de acordare a serviciilor sociale cu respectarea prevederilor 

legii, a standardelor minime de calitate aplicabile şi a regulamentului serviciului social; 

4. Colaborează cu specialişti din alte centre în vederea soluţionării cazurilor, identificării de resurse; 

5. Întocmeşte rapoarte periodice cu privire la activitatea derulată; 

6. Face propuneri de îmbunătăţire a activităţii, în vederea creşterii calităţii serviciului şi respectării 

legislaţiei și sesizează conducerii situaţii care pun în pericol siguranţa beneficiarului; 

7. Respectă programul zilnic, aprobat de conducerea centrului; 

8. Desfăşoară, zilnic, activităţile programate cu beneficiarii; 

9. Răspunde de prezenţa şi integritatea beneficiarilor pe tot parcursul programului de lucru; 
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10. Răspunde de existenţa materialelor didactice, repartizate; 

11. Organizează, permanent, activităţi instructiv - educative şi recuperative, atât în cadrul grupului cât şi 

individual, cu fiecare beneficiar, atunci când este cazul; 

12. Iniţiază activităţi educative speciale pentru adaptarea beneficiarilor la viaţa socială şi formarea unei 

conduite civilizate; 

13. Permanent, urmăreşte formarea şi consolidarea deprinderilor de igienă, ordine, curăţenie şi 

autoservire; 

14. Participă la servirea hranei pentru beneficiari; 

15. Împreună cu infirmiera, asigură activităţile de îmbrăcare/ dezbrăcare a beneficiarilor, după caz; 

16. Urmărește dezvoltarea comunicării şi stimularea capacităţii de percepere vizuală şi auditivă a 

beneficiarilor; 

17. Urmăreşte obţinerea unor progrese în ceea ce priveşte îndeplinirea unor acţiuni independente ale 

beneficiarilor prin însuşirea de către aceştia a schemei corporale, a lucrurilor şi a obiectelor din jur, precum 

şi a orientării în mediul înconjurător; 

18. Asigură sprijin și îndrumare pentru creșterea aptitudinilor de scris, desen, modelaj, croșetat și 

tricotat; 

19. Asigură spijin pentru participarea la activități de terapie prin muzică - activități ocupaționale 

(drumeții excursii, culegerea de plante medicinale); 

20. Asigură sprijin în activităţi de menţinere/ dezvoltare a aptitudinilor cognitive; 

21. Asigură sprijin în activităţi de dezvoltare a elementelor din învăţarea de bază: copierea, învăţarea 

prin acţiuni cu două sau mai multe obiecte sau prin joc simbolic, dobândirea de informaţii, dobândirea 

limbajului suplimentar, repetarea; 

22. Asigură sprijin, încurajare în dezvoltarea concentrării, menţinerea atenţiei asupra unor acţiuni/ 

sarcini, dezvoltarea gândirii, exersarea cititului, scrisului, socotitului; 

23. Implică beneficiarii în experienţe senzoriale cu scop de a explora obiecte, folosind simţul văzului, 

simţul auzului, simţul tactil, simţul olfactiv, simţul gustativ; 

26. Sprijină beneficiarii în învățarea unor exerciții pentru realizarea unor sarcini în vedera realizării și 

finalizării programului zilnic; 

27. Sprijină beneficiarii în învățarea unor exerciţii pentru stabilirea de interacţiuni simple sau complexe 

cu membrii familiei, cu persoane cunoscute; 

28. Sprijină beneficiarii în exersarea capacităţilor de a întreţine o conversaţie, de a se comporta în 

diferite situaţii, menținerea și îmbunătățirea relațiilor la nivel interpersonal și/ sau intergrupal; 

29. Aplică metode de cunoaştere a mediului social, stimularea/ învăţarea unui comportament adecvat 

situaţiilor sociale, culturale, artistice, participarea la acţiuni de recreere şi petrecere a timpului liber, 

încurajarea în vederea implicării și participării la diferite activități în centru, cât și în societate; 

30. Îndrumă și sprijină beneficiarul pentru a participa la programele educative desfășurate în centru; 

31. Aplică metode de exersare, consolidare a cunoștințelor și abilităților practice și sociale ale 

beneficiarilor, să-și capaciteze întreg potențialul creativ și lucrativ; 

32. Pe baza observaţiilor făcute în timpul desfăşurării activităţilor, se realizează periodic evaluarea 

beneficiarilor; 

33. Însoţeşte beneficiarii în timpul excursiilor, taberelor sau plimbărilor organizate de centru, cooperează 

şi colaborează permanent cu psihologul pentru propunerea şi punerea în aplicare a obiectivelor necesare 

pentru desfăşurarea activităţilor şi a programului zilnic desfăşurat în cadrul grupelor, precum şi evaluarea 

beneficiarilor după parcurgerea obiectivelor propuse şi aprobate de conducere; 

34. Cooperează, permanent, cu echipa pluridisciplinară a unităţii, în vederea obţinerii celor mai bune 

rezultate din punct de vedere bio-psiho-social al beneficiarilor, conform standardelor specifice de calitate; 

35. Asigură supravegherea beneficiarilor, precum şi desfăşurarea activităţilor recreativ-educative; 

36. Proiectează şi pregăteşte temeinic fiecare activitate, pentru recuperarea, instruirea şi educarea 

beneficiarilor din unitate, indiferent de tipul şi gradul de handicap al acestora; 

37. Se preocupă de îmbunătăţirea bazei didactice, a cabinetelor audio-vizuale şi sprijină desfăşurarea 

corespunzătoare a activităţii centrului;                                                                                                                                                                                 

38. Dacă starea medicală a beneficiarului o impune, anunţă imediat medicul centrului sau asistentul 

medical; 
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39. Îndeplineşte activităţi de supraveghere a beneficiarilor de servicii sociale din cadrul Complexului de 

Îngrijire și Asistenţă Suseni atunci când este solicitată această activitate în mod direct, conform unui grafic 

de supraveghere sau pe perioade scurte solicitate de către șefii ierarhici superiori, în scopul bunei desfăşurări 

a activităţii; 

40. Asigură suport necesar în desfăşurarea tuturor activităţilor beneficiarilor; 

41. Poartă echipamentul de protecţie prevăzut de normele în vigoare, pentru păstrarea igienei şi a 

aspectului estetic personal; 

42. Cunoaște, respectă și aplică Ordinul Ministerului Muncii și Justiției Sociale nr. 82/ 2019 privind 

aprobarea standardelor specifice minime de calitate, emis de Ministerul Muncii și Justiției Sociale;  

43. Foloseşte timpul de muncă exclusiv pentru îndeplinirea sarcinilor de serviciu. În acest sens, nu se 

ocupă în timpul de muncă de activităţi care nu sunt cuprinse în atribuţiile şi îndatoririle sale ori nu sunt 

dispuse de şefii ierarhici; 

44. Are un comportament etic atât cu beneficiarii cât și cu  aparţinătorii acestora; 

45. Respectă caracterul confidenţial al datelor despre beneficiari şi activităţile din cadrul centrului, 

secretul serviciului şi îi este interzisă pretinderea sau primirea de foloase necuvenite. Încălcarea acestor 

interdicţii va fi sancţionată conform legislaţiei în vigoare; 

46. Păstrează secretul profesional, neîmpărtăşind altor persoane, în afara echipei în care lucrează, 

informaţiile obţinute în urma executării profesiei referitoare la un anumit beneficiar; 

47. Răspunde de corectitudinea datelor, pe care le consemnează în documentele specifice; 

48. Participă la diferite întâlniri de specialitate, dacă este solicitat de către conducerea centrului; 

49. Are obligaţia de a-şi efectua analizele medicale, conform legislaţiei în vigoare; 

50. Îi este interzisă părăsirea unităţii în timpul programului de lucru, fără acceptul scris al conducerii 

centrului; 

51. Îi este interzisă deţinerea şi consumul de băuturi alcoolice, fumatul, precum şi comercializarea 

diferitelor produse în incinta unităţii; 

52. Îi este interzisă utilizarea aparatelor foto, de înregistrare audio-video şi de stocare a datelor în incinta 

Complexului de Îngrijire și Asistenţă Suseni, în scopul unor foloase personale, cu excepția situațiilor în care 

este desemnat pentru astfel de activități; 

53. Distribuirea în mass-media a imaginilor şi înregistrărilor audio-video din cadrul Complexului de 

Îngrijire și Asistenţă Suseni este interzisă; 

54. Foloseşte un limbaj civilizat cu beneficiarii, colegii de serviciu şi cu personalul din conducerea 

centrului; 

55. Respectă prevederile Regulamentului de organizare şi funcţionare, precum și ale Regulamentului de 

ordine interioară şi orice alte prevederi legale specifice angajaţilor; 

56. Colaborează şi comunică cu toate serviciile din cadrul DGASPC Gorj; 

57. Respectă prevederile legislaţiei în vigoare din domeniul de activitate şi acţionează în conformitate; 

58. Respectă şi aplică normele de conduită aplicabile personalului contractual din autoritățile și 

instituțiile publice prevăzute în Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ; 

59. Are obligaţia să manifeste solicitudine şi afectivitate în relaţiile cu persoanele adulte şi copiii ce intră 

sub incidenţa asistenţei sociale, precum şi în relaţiile cu alţi cetăţeni, relaţii legate de specificul şi obiectul 

activităţii instituţiei; 

60. Îndeplineşte şi alte atribuţii specifice prevăzute în standardul specific de calitate aplicabil, în 

legislaţia în vigoare, în regulamentul de organizare şi funcţionare, în metodologiile de organizare şi 

funcţionare, în procedurile de lucru, în alte regulamente aplicabile serviciului social, în dispoziţiile şi în 

notele interne emise de către conducerea Centrului de îngrijire şi asistenţă Suseni şi acţionează, conform 

dispoziţiilor trasate în situaţii speciale, pentru acoperirea nevoilor identificate; 

61. Respectă normele PSI şi instrucţiunile de protecţie a muncii, sub semnătură proprie şi participă la 

instruirea teoretică şi practică; 

62. Răspunde, după caz, disciplinar, contravenţional, patrimonial, civil, sau penal, pentru faptele 

săvârşite prin care se încalcă normele legale, săvârşite în exercitarea atribuţiilor ce îi revin; 

63. Păstrează confidențialitatea datelor cu caracter personal folosite în activitatea desfășurată;                                                    

64. Îndeplinește atribuțiile prevăzute în Procedura de sistem privind protecția persoanelor fizice în ceea 

ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date la nivelul 

DGASPC Gorj. 
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(10) Atribuţiile infirmierei sunt următoarele: 

1. Oferă beneficiarilor sprijin pentru îmbrăcat/ dezbrăcat, încălţat/ descălţat, alegerea hainelor adecvate, 

sprijin pentru asigurarea igienei zilnice (spălat şi şters, îngrijirea propriului corp şi a părţilor acestuia, igiena 

eliminărilor, schimbarea materialelor igienico – sanitare); 

2. Cunoaște, aplică și desfășoară activitățile conform “Standardelor specifice minime de calitate 

obligatorii” pentru serviciile sociale destinate persoanelor adulte cu handicap; 

3. Ajută beneficiarii la schimbarea poziţiei corpului, pentru a trece corpul din poziţie orizontală în altă 

poziţie, întoarcerea de pe o parte pe cealaltă a corpului; 

4. Ajută benficiarii la transfer şi mobilizare, pentru deplasarea în interior/ exterior, inclusiv efectuarea de 

cumpărături); 

5. Activitatea infirmierei se va desfășura la patul beneficiarului, în regim de ture (12 cu 24) asigurând 

îngrijirea și supravegherea continuă a beneficiarilor; 

6. Secondează asistentul medical, cu care lucrează, în administrarea medicaţiei, efectuarea procedurilor, 

a programelor de ergoterapie, respectiv în desfăşurarea procesului educaţional pentru beneficiarii de servicii 

pe care îi deserveşte; 

7. Participă la formarea deprinderilor de igienă individuală a beneficiarilor de servicii, semnalând 

asistentului medical orice modificare somatică sau comportamentală a acestora; 

8. Însoţeşte beneficiarii de servicii la aplicarea tratamentelor şi procedurilor, sau a măsurilor 

ergoterapeutice, precum  şi pe durata necuprinsă în programul organizat, dialogând cu aceştia şi manifestând 

starea afectivă necesară formării de noi deprinderi; 

9. Asigură igiena corporală a beneficiarilor de servicii, a lenjeriei de corp, articole de îmbrăcăminte, 

precum şi a lenjeriei de pat şi a cazarmamentului. După caz, însoţeşte beneficiarii de servicii la grupurile 

sanitare sau baie. Efectuează îmbăierea beneficiarilor de servicii de câte ori este nevoie; 

10. Pregăteşte beneficiarii de servicii pentru efectuarea programelor de ergoterapie şi de recuperare, 

servirea mesei, precum şi pentru odihnă; 

11. Serveşte masa beneficiarilor de servicii asigurând vesela şi condiţiile igienico-sanitare necesare, 

alimentează beneficiarii care au nevoie de astfel de ajutor, urmărind educarea şi formarea acestora pentru a 

se hrăni fără ajutorul altei persoane; 

12. Participă la efectuarea controlului epidemiologic şi la aplicarea măsurilor igienico-sanitare care se 

impun; 

13. Participă la formele de perfecţionare a pregătirii profesionale organizate în unitatea în care lucrează;  

14. Răspunde de supravegherea şi securitatea beneficiarilor de servicii; 

15. Anunţă imediat şeful de centru, medicul sau asistenta medicală de absenţa sau la dispariţia unui 

beneficiar de servicii; 

16. Răspunde de starea mobilierului din unitate, inclusiv uşi şi ferestre, iar, împreună cu îngrijitoarea de 

curăţenie, răspunde de starea grupurilor sanitare; 

17. Înlocuieşte şi transportă, în condiţii igienice, la spălătorie, rufăria murdară; 

18. Predă şi primeşte lenjeria, îmbrăcămintea şi încălţămintea beneficiarilor de servicii la fiecare schimb 

de tură; 

19. Efectuează curăţenia şi dezinfecţia dormitoarelor; 

20. Supraveghează beneficiarii în spaţiile comune cât şi în dormitoare; 

21. Efectuează aerisirea periodică a dormitoarelor şi răspunde de încălzirea corespunzătoare a acestora; 

22. Participă la curăţenia generală a unităţii ori de câte ori este nevoie; 

23. Transportă ploştile, urinarele cu dejecţiile bolnavilor, le videază, le spală şi le dezinfectează;                                                                                     

24. Efectuează şi întreţine igiena paturilor, a noptierelor şi a mobilierului; 

25. Îi este interzisă utilizarea aparatelor foto, de înregistrare audio-video şi de stocare a datelor în incinta 

Complexului de Îngrijire şi Asistenţă Suseni; 

26. Distribuirea în mass-media a imaginilor şi înregistrărilor audio-video din cadrul Complexului de 

îngrijire şi asistenţă Suseni sunt interzise; 

27. Pregăteşte saloanele pentru dezinfecţie ciclică şi ajută echipa de dezinsecţie la efectuarea acesteia; 

28. Anunţă imediat asistentele medicale şi scrie în procesul verbal de predare - primire al serviciului 

următoarele evenimente petrecute în sectorul ei de activitate: 

a) decesul unui beneficiar de servicii inclusiv circumstanţele în care s-a produs; 
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b) îmbolnăvirile constatate personal ale beneficiarilor de servicii; 

c) rănire/ vătămare importantă ori accident ale beneficiarilor de servicii; 

d) orice acuzaţie privind comportamentul inadecvat al unui membru al personalului; 

e) absenţa nejustificată din complex a unui beneficiar de servicii. 

29. Îndeplineşte şi alte sarcini trasate de către şefii ierarhici superiori. 

 

(11) Atribuţii comune ale personalului de specialitate: 

1. Asigură derularea etapelor procesului de acordare a serviciilor sociale cu respectarea prevederilor 

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

2. Colaborează cu specialişti din alte centre în vederea soluţionării cazurilor, identificării de resurse; 

3. Monitorizează respectarea standardelor minime de calitate; 

4. Sesizează conducerii centrului situaţii care pun în pericol siguranţa beneficiarului, situaţii de 

nerespectare a prevederilor prezentului regulament etc.; 

5. Întocmeşte rapoarte periodice cu privire la activitatea derulată; 

6. Face propuneri de îmbunătăţire a activităţii în vederea creşterii calităţii serviciului şi respectării 

legislaţiei; 

7. Cunoaște, aplică și desfășoară activitățile conform “Standardelor specifice minime de calitate 

obligatorii” pentru serviciile sociale destinate persoanelor adulte cu handicap; 

8. Alte atribuţii prevăzute în standardul minim de calitate aplicabil. 

 

ARTICOLUL 11 

Personalul administrativ, gospodărie, întreținere-reparații, deservire 

(1) Personalul administrativ din cadrul Compartimentul administrativ - contabilitate este comun pentru 

Centrul de Abilitare şi Reabilitare pentru persoane adulte cu dizabilități Suseni și Centrul de Îngrijire şi 

Asistenţă Suseni și este format din: 

- inspector de specialitate, cod COR 331306 - 3 posturi,  

- magaziner, cod COR 432102 - 1 post,  

- spălătoreasă, cod COR 912103 - 3 posturi,  

- muncitor calificat (fochist) ,cod COR 818204  - 4 posturi,  

- muncitor calificat (lăcătuş), cod COR 721410  - 1 post,  

- muncitor calificat (lenjereasă), cod COR 753101 -1 post, 

- muncitor calificat (electrician), cod COR 741307 - 1 post,  

- paznic,  cod COR 962909 - 4 posturi. 

 

(2) Atribuțiile inspectorului de specialitate (contabil) sunt următoarele:  

1. Respectă obligaţiile asumate prin semnarea contractului individual de muncă; 

2. Cunoaște, aplică și desfășoară activitățile conform “Standardelor specifice minime de calitate 

obligatorii” pentru serviciile sociale destinate persoanelor adulte cu handicap; 

3. Înregistrează corect şi la zi, cronologic şi sistematic operaţiunile patrimoniale, cu ajutorul tehnicii de 

calcul, potrivit planului de conturi şi instrucţiunilor de aplicare pentru întocmirea fişelor analitice; 

4. Verifică, lunar (până la data de 10 ale lunii), balanţele de verificare analitice şi sintetice şi verifică 

concordanţa evidenţei analitice şi sintetice; 

5. Înregistrează rezultatele inventarierilor în evidenţa tehnico-operativă, în termen de cel mult 7 zile 

lucrătoare de la data aprobării procesului verbal de inventar de către ordonatorul de credite; 

6. Înregistrează facturile pentru înaintarea la plată şi ţinerea evidenţei creanţelor furnizorilor şi clienţilor 

pe fiecare persoană juridică, în lipsa inspectorului de specialitate; 

7. Întocmeşte şi fundamentează bugetul pe anul respectiv; 

8. Întocmeşte Planul anual al achizițiilor publice şi ţine evidenţa încadrărilor în codurile cpv; 

9. Întocmeşte  pontajele personalului, în lipsa administratorului; 

10. Întocmeşte notele contabile pentru înregistrarea operaţiunilor patrimoniale în contabilitatea generală; 

11. Emite şi ţine evidenţa încadrării în sumele prevăzute pe articole şi coduri cpv a bugetului de venituri 

şi cheltuieli; 

12. Ține evidenţa încadrării în suma lunară alocată prin dispoziţie pentru cheltuieli urgente; 

13. Înregistrează documentele ce necesită număr de înregistrare în registrul de intrare/ ieşire; 
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14. Verifică, completează şi păstrează dosarele de personal; 

15. Întocmeşte ștatele de plată ale personalului angajat în cadrul Complexului de îngrijire şi asistenţă 

Suseni; 

16. Verifică vechimile şi întocmeşte, către DGASPC Gorj, referat pentru trecerea la o altă treaptă de 

vechime a salariaţilor din cadrul Complexului de îngrijire şi asistenţă Suseni; 

17. Ține evidenţa concediilor de odihnă, medicalelor, concediilor fără plată, absenţelor nemotivate; 

18. Întocmeşte şi ţine evidenţa actelor pentru deducerile personale ale salariaţilor din cadrul 

Complexului de îngrijire şi asistenţă Suseni; 

19. Ține evidenţa garanţiilor gestionare; 

20. Urmăreşte permanent şi răspunde în timp corespunzător la corespondenţa electronică; 

21. Asigură deplina confidenţialitate a datelor cu caracter personal cu care operează; 

22. Păstrează şi arhivează documentele şi dosarele din cadrul biroului; 

23. Elaborează şi completează procedurile operaţionale la nivelul compartimentului administrativ -

contabilitate; 

24. Inventariază procedurile operaţionale elaborate la nivelul compartimentului; 

25. Identifică riscurile aferente fiecărei activităţi desfăşurate la nivelul compartimentului; 

26. Execută şi alte sarcini trasate de conducerea Complexului de îngrijire şi asistenţă Suseni, în vederea 

bunului mers al activităţii în unitate; 

27. Respectă prevederile Regulamentului de organizare şi funcţionare, precum și ale Regulamentului de 

ordine interioară şi orice alte prevederi legale specifice angajaţilor; 

28. Îi este interzisă părăsirea unităţii până la terminarea programului de lucru; 

29. Îi este interzis deţinerea şi consumul de băuturi alcoolice, fumatul, precum şi comercializarea 

diferitelor produse în incinta Complexului de îngrijire şi asistenţă Suseni; 

30. Îi este interzis utilizarea aparatelor foto, de înregistrare audio-video şi de stocare a datelor în incinta 

Complexului de îngrijire şi asistenţă Suseni; 

31. Distribuirea în mass-media a imaginilor şi înregistrărilor audio-video din cadrul Complexului de 

îngrijire şi asistenţă Suseni, sunt interzise; 

32. Respectă caracterul confidenţial al datelor despre beneficiari şi activităţile din Complexul de îngrijire 

şi asistenţă Suseni, păstrând secretul serviciului şi îi este interzisă pretinderea sau primirea de foloase 

necuvenite. Încălcarea acestor interdicţii va fi sancţionată conform legislaţiei ce reglementează activitatea 

funcţionarilor publici şi a personalului contractual; 

33. Are obligaţia de a-şi efectua analizele medicale conform legislaţiei în vigoare; 

34. Foloseşte un limbaj civilizat cu beneficiarii, colegii de serviciu şi cu personalul din conducerea 

complexului; 

35. Îndeplineşte şi alte atribuţii specifice prevăzute în standardul specific de calitate aplicabil, în 

legislaţia în vigoare, în regulamentul de organizare şi funcţionare, în metodologiile de organizare şi 

funcţionare, în procedurile de lucru, în alte regulamente aplicabile serviciului social, în dispoziţiile şi în 

notele interne emise de către conducerea Complexului de îngrijire şi asistenţă Suseni şi acţionează conform 

dispoziţiilor trasate în situaţii speciale pentru acoperirea nevoilor identificate; 

36. Colaborează şi comunică cu toate serviciile din cadrul DGASPC Gorj; 

37. Face propuneri de îmbunătăţire a activităţii în vederea creşterii calităţii serviciului şi respectării 

legislaţiei; 

38. Respectă şi aplică normele de conduită aplicabile personalului contractual din autoritățile și 

instituțiile publice prevăzute în Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/ 2019 privind Codul administrativ; 

39. Are obligaţia să manifeste solicitudine şi afectivitate în relaţiile cu persoanele adulte şi copiii ce intră 

sub incidenţa asistenţei sociale, precum şi în relaţiile cu alţi cetăţeni, relaţii legate de specificul şi obiectul 

activităţii instituţiei; 

40. Răspunde, după caz, disciplinar, contravenţional, patrimonial, civil, sau penal, pentru faptele 

săvârşite prin care se încalcă normele legale, săvârşite în exercitarea atribuţiilor ce le revin; 

41. Păstrează confidențialitatea datelor cu caracter personal folosite în activitatea desfășurată; 

42. Îndeplinește atribuțiile prevazute în procedura de sistem privind protecția persoanelor fizice în ceea 

ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date la nivelul 

DGASPCGorj. 
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(3) Atribuțiile magazinerului sunt următoarele: 

1. Respectă obligaţiile asumate prin semnarea contractului individual de muncă; 

2. Respectă programul zilnic, stabilit de conducerea Complexului de îngrijire şi asistenţă Suseni; 

3. Răspunde, din punct de vedere cantitativ şi calitativ, de primirea şi recepţionarea materialelor, 

medicamentelor şi a altor bunuri achiziţionate cu documente legale (bonuri fiscale, factură fiscală, aviz de 

expediţie) în baza notei de comandă; 

4. Efectuează recepţia, în prezenţa comisiei de recepţie marfă, care semnează nota de recepţie; 

5. Aranjează marfa în magazie după regulile stabilite; 

6. Verifică zilnic stocurile de materiale, medicamente şi alimente; 

7. Asigură păstrarea şi protejarea de degradări sau distrugeri a bunurilor pe timpul gestionării sale; 

8. Răspunde de igiena în magaziile Complexului de îngrijire şi asistenţă Suseni; 

9. Eliberează bunurile din gestiune în prezenţa ofiţerului de serviciu; 

10. Eliberează bunurile din magazie în baza documentelor legale (referat, bonuri de consum, bonuri de 

transfer) în prezenţa ofiţerului de serviciu. Documentele pentru eliberarea bunurilor din magazie trebuie să 

fie aprobate şi semnate la primire/ ieşire cu nume, prenume (scrise citeţ) şi semnături. Sunt interzise 

ştersături sau modificări în documentele de ieşire din magazie; 

11. Respectă valabilitatea şi termenele de garanţie ale tuturor bunurilor din gestiune şi ia măsuri pentru 

darea în consum în cadrul termenului de garanţie al acestora; 

12. Lunar, între 10 – 15 ale lunii, se prezintă la biroul contabilitate, din cadrul Complexului de îngrijire 

şi asistenţă Suseni, pentru verificarea concordanţei înregistrărilor din fişele de magazie cu cele din fişele de 

cont analitic pentru valori materiale; 

13. Predă, zilnic, documentele justificative  la biroul contabilitate din cadrul Complexului de îngrijire şi 

asistenţă Suseni; 

14. Nu execută mişcările de bunuri materiale pe baza documentelor care nu sunt vizate şi aprobate de 

persoanele desemnate; 

15. Participă la inventarierea valorilor materiale pe care le gestionează şi răspunde de eventualele 

diferenţe în plus sau în minus; 

16. Execută şi alte sarcini trasate de conducerea unităţii în vederea bunului mers al activităţii în unitate; 

17. Întocmeşte listele şi dă pe subinventar, pe locuri de folosinţă, obiectele din gestiune; 

18. Întocmeşte şi transmite notele de comandă către furnizori, în baza necesarului aprobat; 

19. Eliberează medicamentele, la cererea medicului; 

20. Ridică de la farmacie rețetele cu tratamentul cronic şi acut al beneficiarilor, precum şi 

medicamentele toxice şi stupefiante; 

21. Are obligația de a depozita și distribui medicamentele cu regim special către asistentele medicale, 

conform prescripțiilor medicale (medici specialiști psihiatrie și neurologie); 

22. Răspunde de aplicarea şi respectarea normelor de prevenire a incendiilor şi de protecţia muncii în 

spaţiile în care îşi desfăşoară activitatea; 

23. Respectă prevederile Regulamentului de organizare şi funcţionare, precum și ale Regulamentului de 

ordine interioară şi orice alte prevederi legale specifice angajaţilor; 

24. Întreprinde măsurile necesare şi răspunde de respectarea tuturor normelor stabilite prin autorizaţia de 

funcţionare a Complexului de îngrijire şi asistenţă Suseni; 

25. Este desemnat responsabil de risc la compartimentul administrativ contabilitate; 

26. Este desemnat ca persoană cu atribuții în domeniul apărării împotriva incendiilor și situații de 

urgență; 

27. Este desemnat membru reprezentant al Complexului de îngrijire şi asistenţă Suseni în comitetul de 

securitate și sănătate în muncă; 

28. Îi este interzisă părăsirea unităţii până la terminarea programului de lucru; 

29. Îi este interzisă deţinerea şi consumul de băuturi alcoolice, fumatul, precum şi comercializarea 

diferitelor produse în incinta Complexului de îngrijire şi asistenţă Suseni; 

30. Îi este interzisă utilizarea aparatelor foto, de înregistrare audio-video şi de stocare a datelor în 

Complexului de îngrijire şi asistenţă Suseni, în scopul unor foloase personale, cu excepţia situaţiilor în care 

este desemnat pentru aceasta activitate; 

31. Distribuirea în mass - media a imaginilor şi înregistrărilor audio - video din cadrul Complexului de 

îngrijire şi asistenţă Suseni sunt interzise; 
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32. Respectă caracterul confidenţial al datelor despre beneficiari şiactivităţile din cadrul Complexului de 

îngrijire şi asistenţă Suseni, păstrând secretul serviciului şi îi este interzisă pretinderea sau primirea de 

foloase necuvenite. Încălcarea acestor interdicţii va fi sancţionată conform legislaţiei ce reglementează 

activitatea funcţionarilor publici şi a personalului contractual; 

33. Are obligaţia de a-şi efectua analizele medicale, conform legislaţiei în vigoare; 

34. Foloseşte un limbaj civilizat cu beneficiarii, colegii de serviciu şi cu personalul din conducerea 

Complexului de îngrijire şi asistenţă Suseni;   

35. Îndeplineşte şi alte atribuţii specifice prevăzute în standardul specific de calitate aplicabil, în 

legislaţia în vigoare, în regulamentul de organizare şi funcţionare, în metodologiile de organizare şi 

funcţionare, în procedurile de lucru, în alte regulamente aplicabile serviciului social, în dispoziţiile şi în 

notele interne emise de către conducerea instituţiei şi acţionează, conform dispoziţiilor trasate în situaţii 

speciale pentru acoperirea nevoilor identificate; 

36.  Colaborează şi comunică cu toate serviciile din cadrul DGASPC Gorj; 

37. Face propuneri de îmbunătăţire a activităţii în vederea creşterii calităţii serviciului şi respectării 

legislaţiei: 

38. Respectă şi aplică normele de conduită aplicabile personalului contractual din autoritățile și 

instituțiile publice prevăzute în Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/ 2019 privind Codul administrativ; 

39. Are obligaţia să manifeste solicitudine şi afectivitate în relaţiile cu persoanele adulte şi copiii ce intră 

sub incidenţa asistenţei sociale, precum şi în relaţiile cu alţi cetăţeni, relaţii legate de specificul şi obiectul 

activităţii instituţiei; 

40. Răspunde, după caz, disciplinar, contravenţional, patrimonial, civil, sau penal, pentru faptele 

săvârşite prin care se încalcă normele legale, săvârşite în exercitarea atribuţiilor ce le revin; 

41. Respectă normele PSI şi instrucţiunile de protecţie a muncii sub semnătură proprie şi participă la 

instruirea teoretică şi practică; 

42. Păstrează confidențialitatea datelor cu caracter personal folosite în activitatea desfășurată; 

43. Îndeplinește atribuțiile prevăzute în Procedura de sistem privind protecția persoanelor fizice în ceea 

ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date la nivelul 

DGASPC Gorj. 

 

(4) Atribuțiile foschistului sunt următoarele: 

1. Respectă obligaţiile asumate prin semnarea contractului individual de muncă; 

2. Se prezintă la serviciu în stare aptă de muncă, în conformitate cu graficul de lucru în ture; 

3. Cunoaște, aplică și desfășoară activitățile conform “Standardelor specifice minime de calitate 

obligatorii” pentru serviciile sociale destinate persoanelor adulte cu handicap; 

4. Preia şi predă tura, în conformitate cu instrucţiunile de preluare - predare a turei; 

5. Respectă instrucţiunile interne de exploatare, prescripţiile tehnice de exploatare, regulamentul de 

manevrare al instalaţiilor, normele de protecţie a muncii şi instrucţiunile de prevenire şi stingere a 

incendiilor; 

6. Cunoaşte funcţionarea întregii centrale termice şi a instalaţiilor termice din cadrul Complexului de 

îngrijire şi asistenţă Suseni; 

7. Controlează, sesizează şi informeză operativ orice abatere de la regimurile normale de funcţionare ale 

echipamentelor şi instalaţiilor; 

8. Execută şi menţine curăţenia la locul de muncă şi în instalaţiile din componenţa operativă ce le revine, 

pe durata programului; 

9. Respectă instrucţiunile de lichidare a incendiilor, avariilor, conform dispoziţiilor operative primite; 

10. Verifică, în permanenţă, starea de funcţionare a centralei şi a elementelor componente la parametrii 

corespunzători; 

11. Cere aprobarea pentru executarea de manevre, lucrări sau pentru modificări de regimuri de 

exploatare care depăşesc competențele operative ale funcţiei ce o deţine; 

12. Respectă şi duce la îndeplinire dispoziţiile personalului tehnic superior, înscrise în registrul de 

dispoziţii tehnico - operative; 

13. Anunţă conducerea Complexului de îngrijire şi asistenţă Suseni dacă nu sunt asigurate condiţiile de 

exploatare care să preîntâmpine avariile, incidentele şi accidentele de muncă; 

14. Răspunde şi întreţine materialele, sculele, utilajele şi echipamentele din dotare; 
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15. Anunţă conducerea Complexului de îngrijire şi asistenţă Suseni atunci când constată o defecţiune la 

un utilaj sau o instalaţie pentru a se interveni privind repararea sau înlocuirea acestora; 

16. Asigură exploatarea eficientă a sistemului de panouri solare; 

17. Răspunde de buna funcționare a stației de epurare și clorinare; 

18. Participă, ori de câte ori este nevoie, la reparaţiile din centrala termică şi a instalaţiilor aferente din 

cadrul Complexului de îngrijire şi asistenţă Suseni; 

19. În cazul în care nu vine schimbul de tură, nu va părăsi postul; 

20. Execută şi atribuţiile portarului în perioada când nu este acesta prezent; 

21. Răspunde de integritatea patrimoniului Complexului de îngrijire şi asistenţă Suseni pe perioada 

serviciului; 

22. Efectuează controlul bagajului personalului la ieşirea din tură; 

23. În caz de incendiu, anunţă de urgenţă pompierii şi conducerea Complexului de îngrijire şi asistenţă 

Suseni şi acţionează pentru evacuarea persoanelor şi salvarea bunurilor; 

24. Nu permite accesul persoanelor străine în incinta Complexului de îngrijire şi asistenţă Suseni, decât 

după ce acestea vor fi legitimate, însoţite, precum şi înregistrate datele personale în registrul de vizite; 

25. Nu permite fotografierea sau filmarea în incinta Complexului de îngrijire şi asistenţă Suseni, decât cu 

acordul conducerii; 

26. Înregistrează maşinile care intră şi ies din incinta Complexului de îngrijire şi asistenţă Suseni, în 

registrul de intrare şi ieşire pentru maşini; 

27. După ora 20:00 nu va permite niciunei persoane străine accesul în incinta Complexului de îngrijire şi 

asistenţă Suseni (curte, clădiri); 

28. Nu permite intrarea personalului instituţiei pe timp de noapte, când acesta nu are program de lucru şi 

nici aprobarea conducerii Complexului de îngrijire şi asistenţă Suseni, cu excepţia celor pentru intervenţia în 

situaţii de urgenţă; 

29. Curăţă, întreţine şi îngrijeşte spaţiul verde din incinta Complexului de îngrijire şi asistenţă Suseni; 

30. Răspunde de păstrarea curăţeniei în curtea Complexului de îngrijire şi asistenţă Suseni, în jurul 

cladirilor şi în faţa instituţiei; 

31. Menţine curăţenia în spaţiul destinat colectării resturilor menajere; 

32. În timpul programului de noapte efectuează paza Complexului de îngrijire şi asistenţă Suseni, 

magaziilor existente în curtea unităţii, a centralei termice, a tuturor bunurilor existente în patrimoniul 

Complexului de îngrijire şi asistenţă Suseni; 

33. La ieşirea din schimb întocmeşte un proces verbal în care menţionează activitatea şi eventualele 

evenimente din timpul programului; 

34. Efectuează lucrări de reparaţii şi întreţinere în incinta unităţii; 

35. Poartă echipamentul de protecţie prevăzut de normele în vigoare pentru păstrarea igienei şi a 

aspectului estetic personal; 

36. Îi este interzisă părăsirea unităţii până la terminarea programului de lucru; 

37. Îi este interzisă deţinerea şi consumul de băuturi alcoolice, fumatul, precum şi comercializarea 

diferitelor produse în incinta Complexului de îngrijire şi asistenţă Suseni; 

38. Îi este interzisă utilizarea aparatelor foto, de înregistrare audio-video şi de stocare a datelor în incinta 

Complexului de îngrijire şi asistenţă Suseni; 

39. Distribuirea în mass - media a imaginilor şi înregistrărilor audio-video din cadrul Complexului de 

îngrijire şi asistenţă Suseni este interzisă; 

40. Are un comportament etic cu beneficiarii, aparţinătorii acestora şi colaboratorii; 

41. Respectă caracterul confidenţial al datelor despre beneficiari şi activităţile din cadrul Complexului de 

îngrijire şi asistenţă Suseni, păstrând secretul serviciului şi îi este interzisă pretinderea sau primirea de 

foloase necuvenite. Încălcarea acestor interdicţii va fi sancţionată conform legislaţiei ce reglementează 

activitatea funcţionarilor publici şi a personalului contractual; 

42. Are obligaţia de a-şi efectua analizele medicale conform legislaţiei în vigoare; 

43. Foloseşte un limbaj civilizat cu beneficiarii, colegii de serviciu şi cu personalul din conducerea 

Complexului de îngrijire şi asistenţă Suseni; 

44. Îndeplineşte şi alte atribuţii specifice prevăzute în standardul specific de calitate aplicabil, în 

legislaţia în vigoare, în regulamentul de organizare şi funcţionare, în metodologiile de organizare şi 

funcţionare, în procedurile de lucru, în alte regulamente aplicabile serviciului social, în dispoziţiile şi în 
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notele interne emise de către conducerea Complexului de îngrijire şi asistenţă Suseni şi acţionează, conform 

dispoziţiilor trasate în situaţii speciale pentru acoperirea nevoilor identificate; 

45. Respectă prevederile Regulamentului de organizare şi funcţionare, precum şi  ale Regulamentului de 

ordine interioară şi orice alte prevederi legale specifice angajaţilor; 

46. Colaborează şi comunică cu toate serviciile din cadrul DGASPC Gorj; 

47. Respectă prevederile legislaţiei în vigoare din domeniul de activitate şi acţionează în conformitate; 

48. Face propuneri de îmbunătăţire a activităţii în vederea creşterii calităţii serviciului şi respectării 

legislaţiei; 

49. Respectă şi aplică normele de conduită aplicabile personalului contractual din autoritățile și 

instituțiile publice prevăzute în Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/ 2019 privind Codul administrativ; 

50. Are obligaţia să manifeste solicitudine şi afectivitate în relaţiile cu persoanele adulte şi copiii ce intră 

sub incidenţa asistenţei sociale, precum şi în relaţiile cu alţi cetăţeni, relaţii legate de specificul şi obiectul 

activităţii instituţiei; 

51. Respectă normele PSI şi instrucţiunile de protecţie a muncii sub semnătură proprie şi participă la 

instruirea teoretică şi practică; 

52. Răspunde, după caz, disciplinar, contravenţional, patrimonial, civil, sau penal, pentru faptele 

săvârşite prin care se încalcă normele legale, săvârşite în exercitarea atribuţiilor ce le revin; 

53. Păstreaza confidențialitatea datelor cu caracter personal folosite în activitatea desfășurată; 

54. Îndeplineste atribuțiile prevăzute în procedura de sistem privind protecția persoanelor fizice în ceea 

ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date la nivelul 

DGASPC Gorj 

 

(5) Atribuțiile spălătoresei sunt următoarele: 

1. Respectă obligaţiile asumate prin semnarea contractului individual de muncă; 

2. Respectă programul zilnic, stabilit de conducerea Complexului de îngrijire şi asistenţă Suseni; 

3. Cunoaște, aplică și desfășoară activitățile conform “Standardelor specifice minime de calitate 

obligatorii” pentru serviciile sociale destinate persoanelor adulte cu handicap; 

4. Preia şi predă zilnic, pe bază de proces verbal, cantitativ şi calitativ, lenjeria de pat, de corp, articole 

de îmbrăcăminte, perdele, covoare, feţe de masă etc.; 

5. Spală şi dezinfectează lenjeria şi îmbrăcămintea, conform normelor igienice stabilite de lege; 

6. Preia, spală, dezinfectează și predă, separat, rufele beneficiarilor din izolator; 

7. Este interzisă împreunarea hainelor beneficiarilor din saloane cu hainele beneficiarilor din izolator, în 

vederea spălării, depozitării și transportării; 

8. În fiecare dimineață, la orele 8.00 și ulterior, ori de câte ori este necesar, spălătoreasa Complexului de 

îngrijire şi asistenţă Suseni preia de la infirrmiere rufele numărate și trecute în procesul verbal încheiat între 

infirmier și spălătoreasă; 

9. Rufele vor fi transportate la sectorul spălătorie de către infirmiere, urmând ca acestea sa fie introduse 

în procesul de spălare; 

10. După spălarea și uscarea rufelor, spălătoreasa predă lenjerului rufele împachetate minim până la 

orele 14.00; 

11. Lenjeria de pat va fi spălată si uscată până la orele 13, atunci când vor fi predate lenjerului; 

12. Rufele rezultate după orele 15.00 și în zilele de week – end, vor fi preluate de către spălătoreasă care, 

după spălare și uscare le va calca iar ulterior le va preda infirmierelor pe bază de proces verbal; 

13. Răspunde de exploatarea corectă a utilajelor, sesizând eventualele defecţiuni apărute 

administratorului/ șefului de centrului, pentru a se lua măsurile necesare de remediere; 

14. Preia şi răspunde de întrebuinţarea în totalitate şi în mod corespunzător a materialelor folosite în 

procesul tehnologic de igienizare şi spălare; 

15. Răspunde de punerea în funcţiune şi exploatarea maşinilor şi utilajelor din spălătorie; 

16. Răspunde de ordinea şi curăţenia din spălătorie; 

17. Este interzisă efectuarea de servicii de spălătorie angajaților sau persoanelor din afara unității; 

18. Răspunde de aplicarea şi respectarea normelor de prevenire a incendiilor şi de protecţia muncii în 

spaţiile în care îşi desfăşoară activitatea; 

19. Respectă procedurile interne legate de utilizarea şi păstrarea în bună funcţionare a echipamentului 

din dotarea spălătoriei; 
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20. Îşi desfăşoară activitatea în conformitate cu pregătirea, instruirea şi recomandările angajatorului, pe 

linie ierarhică, astfel încât să nu expună la pericol de accidentare sau îmbolnăvire atât propria persoană cât şi 

alte persoane (colegi sau beneficiari) care pot fi afectate de acţiunile sau omisiunile sale în timpul activităţii; 

21. În perioada în care în sectorul spălătorie este diminuată activitatea, personalul va efectua alte 

activităţi, la solicitarea conducerii; 

22. Respectă prevederile regulamentului de organizare şi funcţionare, precum și ale regulamentului de 

ordine interioară şi orice alte prevederi legale specifice angajaţilor; 

23. Întreprinde măsurile necesare şi răspunde de respectarea tuturor normelor stabilite prin autorizaţia de 

funcţionare a Complexului de îngrijire şi asistenţă Suseni; 

24. Îi este interzisă părăsirea unităţii până la terminarea programului de lucru; 

25. Îi este interzis deţinerea şi consumul de băuturi alcoolice, fumatul, precum şi comercializarea 

diferitelor produse în incinta Complexului de îngrijire şi asistenţă Suseni; 

26. Îi este interzisă utilizarea aparatelor foto, de înregistrare audio - video şi de stocare a datelor în 

incinta Complexului de îngrijire şi asistenţă Suseni; 

27. Distribuirea în mass - media a imaginilor şi înregistrărilor audio - video din cadrul Complexului de 

îngrijire şi asistenţă Suseni sunt interzise; 

28. Respectă caracterul confidenţial al datelor despre beneficiari şi activităţile din centru, păstrând 

secretul serviciului şi îi este interzisă pretinderea sau primirea de foloase necuvenite. Încălcarea acestor 

interdicţii va fi sancţionată conform legislaţiei ce reglementează activitatea funcţionarilor publici şi a 

personalului contractual; 

29. Are obligaţia de a-şi efectua analizele medicale conform legislaţiei în vigoare; 

30. Foloseşte un limbaj civilizat cu beneficiarii, colegii de serviciu şi cu personalul din conducerea 

Complexului de îngrijire şi asistenţă Suseni; 

31. Îndeplineşte şi alte atribuţii specifice prevăzute în standardul specific de calitate aplicabil, în 

legislaţia în vigoare, în regulamentul de organizare şi funcţionare, în metodologiile de organizare şi 

funcţionare, în procedurile de lucru, în alte regulamente aplicabile serviciului social, în dispoziţiile şi în 

notele interne emise de către conducerea Complexului de îngrijire şi asistenţă Suseni şi acţionează, conform 

dispoziţiilor trasate în situaţii speciale pentru acoperirea nevoilor identificate; 

32. Respectă prevederile regulamentului de organizare şi funcţionare, precum şi regulamentul de ordine 

interioară şi orice alte prevederi legale specifice angajaţilor; 

33. Colaborează şi comunică cu toate serviciile din cadrul DGASPC Gorj; 

34. Respectă prevederile legislaţiei în vigoare din domeniul de activitate şi acţionează în conformitate cu 

acestea; 

35. Face propuneri de îmbunătăţire a activităţii în vederea creşterii calităţii serviciului şi respectării 

legislaţiei; 

36. Respectă şi aplică normele de conduită aplicabile personalului contractual din autoritățile și 

instituțiile publice prevăzute în Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/ 2019 privind Codul administrativ; 

37. Are obligaţia să manifeste solicitudine şi afectivitate în relaţiile cu persoanele adulte şi copiii ce intră 

sub incidenţa asistenţei sociale, precum şi în relaţiile cu alţi cetăţeni, relaţii legate de specificul şi obiectul 

activităţii instituţiei; 

38. Respectă normele PSI şi instrucţiunile de protecţie a muncii sub semnătură proprie şi participă la 

instruirea teoretică şi practică; 

39. Răspunde, după caz, disciplinar, contravenţional, patrimonial, civil, sau penal, pentru faptele 

săvârşite prin care se încalcă normele legale, săvârşite în exercitarea atribuţiilor ce le revin; 

40. Păstreaza confidențialitatea datelor cu caracter personal folosite în activitatea desfășurată; 

41. Îndeplinește atribuțiile prevăzute în procedura de sistem privind protecția persoanelor fizice în ceea 

ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date la nivelul 

DGASPC Gorj. 

 

(6) Atribuțiile paznicului sunt următoarele: 

1. Respectă obligaţiile asumate prin semnarea contractului individual de muncă; 

2. Respectă programul zilnic, stabilit de conducerea Complexului de îngrijire şi asistenţă Suseni;  

3. Răspunde de integritatea patrimoniului Complexului de îngrijire şi asistenţă Suseni, pe perioada 

serviciului; 
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4. Efectuează controlul bagajului personalului la ieşirea din tură; 

5. În caz de incendiu, anunţă de urgenţă pompierii şi conducerea Complexului de îngrijire şi asistenţă 

Suseni şi acţionează pentru evacuarea persoanelor şi salvarea bunurilor; 

6. Nu permite accesul persoanelor străine în incinta unităţii, decât după ce acestea vor fi legitimate, 

însoţite, precum şi înregistrate datele personale în registrul de vizite; 

7. Nu permite fotografierea sau filmarea în incinta unităţii decât cu acordul conducerii Complexului de 

îngrijire şi asistenţă Suseni; 

8. Înregistrează maşinile care intră şi ies din incinta unităţii în registrul de intrare şi ieşire pentru maşini; 

9. După ora 20:00 nu va permite niciunei persoane străine accesul în incinta instituţiei (curte, clădiri); 

10. Nu permite intrarea personalului instituţiei pe timp de noapte, când acesta nu are program de lucru şi 

nici aprobarea conducerii instituţiei; 

11. Curaţă, întreţine şi îngrijeşte spaţiul verde din incinta Complexului de îngrijire şi asistenţă Suseni; 

12. Răspunde de păstrarea curăţeniei în curtea unităţii, în jurul clădirilor şi în faţa instituţiei; 

13. Menţine curăţenia în spaţiul destinat colectării resturilor menajere; 

14. În timpul programului de noapte, efectuează paza Complexului de îngrijire şi asistenţă Suseni, 

magaziilor existente în curtea unităţii, a centralei termice, a tuturor bunurilor existente în patimoniul unităţii; 

15. La ieşirea din schimb, întocmeşte un proces verbal în care menţionează activitatea şi eventualele 

evenimente din timpul programului; 

16. Poartă echipamentul de protecţie prevăzut de normele în vigoare pentru păstrarea igienei şi a 

aspectului estetic personal; 

17. Îi este interzisă părăsirea unităţii până la terminarea programului de lucru; 

18. Îi este interzis deţinerea şi consumul de băuturi alcoolice, fumatul, precum şi comercializarea 

diferitelor produse în incinta Complexului de îngrijire şi asistenţă Suseni; 

19. Îi este interzisă utilizarea aparatelor foto, de înregistrare audio-video şi de stocare a datelor în incinta 

Complexului de Îngrijire și Asistenţă Suseni; 

20. Distribuirea în mass-media a imaginilor şi înregistrărilor audio-video din cadrul Complexului de 

îngrijire şi asistenţă Suseni sunt interzise; 

21. Are un comportament etic cu beneficiarii, aparţinătorii acestora şi colaboratorii; 

22. Respectă caracterul confidenţial al datelor despre beneficiari şi activităţile din centru, păstrând 

secretul serviciului şi îi este interzisă pretinderea sau primirea de foloase necuvenite. Încălcarea acestor 

interdicţii va fi sancţionată conform legislaţiei ce reglementează activitatea funcţionarilor publici şi a 

personalului contractual; 

23. Are obligaţia de a-şi efectua analizele medicale, conform legislaţiei în vigoare; 

24. Foloseşte un limbaj civilizat cu beneficiarii, colegii de serviciu şi cu personalul din conducerea 

Complexului de îngrijire şi asistenţă Suseni; 

25. Îndeplineşte şi alte atribuţii specifice prevăzute în standardul specific de calitate aplicabil, în 

legislaţia în vigoare, în regulamentul de organizare şi funcţionare, în metodologiile de organizare şi 

funcţionare, în procedurile de lucru, în alte regulamente aplicabile serviciului social, în dispoziţiile şi în 

notele interne emise de către conducerea Complexului de îngrijire şi asistenţă Suseni şi acţionează, conform 

dispoziţiilor trasate în situaţii speciale pentru acoperirea nevoilor identificate; 

26. Respectă prevederile Regulamentului de organizare şi funcţionare, precum şi ale Regulamentului de 

ordine interioară şi orice alte prevederi legale specifice angajaţilor; 

27.  Colaborează şi comunică cu toate serviciile din cadrul DGASPC Gorj; 

28. Face propuneri de îmbunătăţire a activităţii în vederea creşterii calităţii serviciului şi respectării 

legislaţiei; 

29. Respectă şi aplică normele de conduită aplicabile personalului contractual din autoritățile și 

instituțiile publice prevăzute în Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/ 2019 privind Codul administrativ; 

30. Are obligaţia să manifeste solicitudine şi afectivitate în relaţiile cu persoanele adulte şi copiii ce intră 

sub incidenţa asistenţei sociale, precum şi în relaţiile cu alţi cetăţeni, relaţii legate de specificul şi obiectul 

activităţii instituţiei; 

31. Respectă normele PSI şi instrucţiunile de protecţie a muncii sub semnătură proprie şi participă la 

instruirea teoretică şi practică; 

32. Răspunde, după caz, disciplinar, contravenţional, patrimonial, civil, sau penal, pentru faptele 

săvârşite prin care se încalcă normele legale, săvârşite în exercitarea atribuţiilor ce le revin; 
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33. Păstreaza confidențialitatea datelor cu caracter personal folosite în activitatea desfășurată; 

34. Îndeplinește atribuțiile prevăzute în Procedura de sistem privind protecția persoanelor fizice în ceea 

ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date la nivelul 

DGASPC Gorj. 

 

(7) Atribuțiile muncitorului calificat I (lenjerie) sunt următoarele: 

1. Respectă obligaţiile asumate prin semnarea contractului individual de muncă; 

2. Respectă programul zilnic, stabilit de conducerea Complexului de îngrijire şi asistenţă Suseni; 

3. Repară şi retuşază lenjeria de pat, de corp, articole de îmbrăcăminte, perdele, covoare, feţe de masă, 

etc. din cadrul Complexului de îngrijire şi asistenţă Suseni; 

4. Preia de la spălatorie rufele curate și uscate pe care le verifică, le repară, le calcă, le împachetează și le 

predă infirmierei pe bază de proces verbal, până la orele 14:30; 

5. Preia, separat, de la spălătorie, rufele beneficiarilor cazați la izolator, pe care le verifică, repară, calcă, 

împachetează și le predă infirmierei până la orele 14:30;  

6. Răspunde de folosirea eficientă a materialului primit pentru reparaţii și pentru confecţii; 

7. Confecţionează diferite articole de îmbrăcăminte; 

8. Răspunde de exploatarea corectă a utilajelor, sesizând eventualele defecţiuni apărute 

administratorului/ șefului de centru, pentru a lua măsurile necesare de remediere; 

9. Menţine şi răspunde de starea igienico-sanitară a locului de muncă; 

10. Răspunde de punerea în funcţiune şi exploatarea maşinilor şi utilajelor de alte persoane (salariaţi ai 

complexului, beneficiari etc.) din atelierul lenjerie; 

11. Nu permite introducerea în atelier a lenjeriei, a materialelor sau articolelor din afara unităţii, în 

scopul confecţionării sau reparării, fără aprobarea conducerii; 

12. Răspunde de aplicarea şi respectarea normelor de prevenire a incendiilor şi de protecţia muncii, în 

spaţiile în care îşi desfăşoară activitatea; 

13. Respectă procedurile interne legate de utilizarea şi păstrarea în bună funcţionare a echipamentului 

din dotare; 

14. Îşi desfăşoară activitatea în conformitate cu pregătirea, instruirea şi recomandările angajatorului, pe 

linie ierarhică, astfel încât să nu expună la pericol de accidentare sau îmbolnăvire atât propria persoană cât şi 

alte persoane (colegi sau beneficiari) care pot fi afectate de acţiunile sau omisiunile sale în timpul activităţii; 

15. În perioada în care în sectorul lenjerie este diminuată activitatea, personalul va efectua alte activităţi 

la solicitarea superiorilor ierarhici; 

16. Respectă prevederile Regulamentului de organizare şi funcţionare, precum şi Regulamentul de 

ordine interioară şi orice alte prevederi legale specifice angajaţilor; 

17. Întreprinde măsurile necesare şi răspunde de respectarea tuturor normelor stabilite prin autorizaţia de 

funcţionare a Complexului de îngrijire şi asistenţă Suseni; 

18. Îi este interzisă părăsirea unităţii până la terminarea programului de lucru; 

19. Îi este interzis deţinerea şi consumul de băuturi alcoolice, fumatul, precum şi comercializarea 

diferitelor produse în incinta Complexului de îngrijire şi asistenţă Suseni; 

20. Îi este interzis utilizarea aparatelor foto, înregistrare audio-video şi de stocare a datelor în incinta 

Complexului de îngrijire şi asistenţă Suseni; 

21. Distribuirea în mass - media a imaginilor şi înregistrărilor audio-video din cadrul Complexului de 

Îngrijire și Asistenţă Suseni sunt interzise; 

22. Respectă caracterul confidenţial al datelor despre beneficiari şi activităţile din centru, păstrând 

secretul serviciului şi îi este interzisă pretinderea sau primirea de foloase necuvenite. Încălcarea acestor 

interdicţii va fi sancţionată conform legislaţiei ce reglementează activitatea funcţionarilor publici şi a 

personalului contractual; 

23. Are obligaţia de a-şi efectua analizele medicale conform legislaţiei în vigoare; 

24. Foloseşte un limbaj civilizat cu beneficiarii, colegii de serviciu şi cu personalul din conducerea 

Complexului de îngrijire şi asistenţă Suseni; 

25. Îndeplineşte şi alte atribuţii specifice prevăzute în standardul specific de calitate aplicabil, în 

legislaţia în vigoare, în regulamentul de organizare şi funcţionare, în metodologiile de organizare şi 

funcţionare, în procedurile de lucru, în alte regulamente aplicabile serviciului social, în dispoziţiile şi în 
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notele interne emise de către conducerea Complexului de îngrijire şi asistenţă Suseni şi acţionează conform 

dispoziţiilor trasate în situaţii speciale pentru acoperirea nevoilor identificate; 

26. Colaborează şi comunică cu toate serviciile din cadrul DGASPC Gorj; 

27. Face propuneri de îmbunătăţire a activităţii în vederea creşterii calităţii serviciului şi respectării 

legislaţiei; 

28. Respectă şi aplică normele de conduită aplicabile personalului contractual din autoritățile și 

instituțiile publice prevăzute în Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/ 2019 privind Codul 

administrativ;; 

29. Are obligaţia să manifeste solicitudine şi afectivitate în relaţiile cu persoanele adulte şi copiii ce intră 

sub incidenţa asistenţei sociale, precum şi în relaţiile cu alţi cetăţeni, relaţii legate de specificul şi obiectul 

activităţii instituţiei; 

30. Respectă normele PSI şi instrucţiunile de protecţie a muncii sub semnătură proprie şi participă la 

instruirea teoretică şi practică; 

31. Răspunde, după caz, disciplinar, contravenţional, patrimonial, civil, sau penal, pentru faptele 

săvârşite prin care se încalcă normele legale, săvârşite în exercitarea atribuţiilor ce le revin; 

32. Păstrează confidențialitatea datelor cu caracter personal folosite în activitatea desfășurată; 

33. Îndeplinește atribuțiile prevăzute in Procedura de sistem privind protecția persoanelor fizice în ceea 

ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulație a acestor date la nivelul 

DGASPC Gorj. 
 

(8) Atribuțiile muncitorului calificat I (lăcătuș) sunt următoarele: 

1. Respectă obligaţiile asumate prin semnarea contractului individual de muncă; 

2. Respectă programul zilnic, stabilit de conducerea Complexului de îngrijire şi asistenţă Suseni; 

3. Execută verificări asupra instalaţiilor electrice vizual, auditiv sau cu ajutorul aparatelor de măsură, 

prin proceduri adecvate, în vederea respectării normelor P.S.I.; 

4. Verifică, zilnic, funcţionarea maşinilor şi instalaţiior de lucru; 

5. Repară defecţiunile apărute în funcţionarea maşinilor şi instalaţiior; 

6. Efectuează reviziile mecanice periodice la instalaţii; 

7. Confecționează elemente de lăcătuşărie, necesare funcţionării ireproşabile a unităţii; 

8. Execută lucrări de sudură şi confecţii metalice; 

9. Identifică echipamentele şi componentele defecte, în vederea remedierii; 

10. Foloseşte sculele, materialele şi aparatele de măsură conform schemei de lucru; 

11. Remediază eventualele defecte şi prezintă lucrarea pentru recepţie persoanelor abilitate; 

12. Anunţă conducerea unităţii atunci când constată că se defectează un utilaj sau o instalaţie, în scopul 

de a se interveni pentru repararea sau înlocuirea acestora; 

13. Execută şi menţine curăţenia la locul de muncă; 

14. Răspunde de aplicarea şi respectarea normelor de prevenire a incendiilor şi de protecţia muncii în 

spaţiile în care îşi desfăşoară activitatea; 

15. Îşi desfăşoară activitatea în conformiate cu pregătirea, instruirea şi recomandările angajatorului, pe 

linie ierarhică, astfel încât să nu expună la pericol de accidentare sau îmbolnăvire atât propria persoană cât şi 

alte persoane (colegi sau beneficiari) care pot fi afectate de acţiunile sau omisiunile sale în timpul activităţii; 

16. Respectă prevederile Regulamentului de organizare şi funcţionare, precum și ale Regulamentului de 

ordine interioară şi orice alte prevederi legale specifice angajaţilor; 

17. Întreprinde măsurile necesare şi răspunde de respectarea tuturor normelor stabilite prin autorizaţia de 

funcţionare a Complexului de îngrijire şi asistenţă Suseni; 

18. Îi este interzisă părăsirea unităţii până la terminarea programului de lucru; 

19. Îi este interzisă deţinerea şi consumul de băuturi alcoolice, fumatul, precum şi comercializarea 

diferitelor produse în incinta Complexului de îngrijire şi asistenţă Suseni; 

20. Răspunde de buna funcționare a stației de epurare și clorinare; 

21. Îi este interzisă utilizarea aparatelor foto, de înregistrare audio-video şi de stocare a datelor în incinta 

Complexului de îngrijire şi asistenţă Suseni; 

22. Distribuirea în mass-media a imaginilor şi înregistrărilor audio-video din cadrul Complexului de 

îngrijire şi asistenţă Suseni este interzisă; 

23. Respectă caracterul confidenţial al datelor despre beneficiari şi activităţile din centru, păstrând 

secretul serviciului şi îi este interzisă pretinderea sau primirea de foloase necuvenite. Încălcarea acestor 
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interdicţii va fi sancţionată conform legislaţiei ce reglementează activitatea funcţionarilor publici şi a 

personalului contractual; 

24. Are obligaţia de a-şi efectua analizele medicale, conform legislaţiei în vigoare; 

25. Foloseşte un limbaj civilizat cu beneficiarii, colegii de serviciu şi cu personalul din conducerea 

Complexului de îngrijire şi asistenţă Suseni; 

26. Îndeplineşte şi alte atribuţii specifice prevăzute în standardul specific de calitate aplicabil, în 

legislaţia în vigoare, în Regulamentul de organizare şi funcţionare, în metodologiile de organizare şi 

funcţionare, în procedurile de lucru, în alte regulamente aplicabile serviciului social, în dispoziţiile şi în 

notele interne emise de către conducerea instituţiei şi acţionează, conform dispoziţiilor trasate în situaţii 

speciale pentru acoperirea nevoilor identificate; 

27. Colaborează şi comunică cu toate serviciile din cadrul DGASPC Gorj; 

28. Face propuneri de îmbunătăţire a activităţii în vederea creşterii calităţii serviciului şi respectării 

legislaţiei; 

29. Respectă şi aplică normele de conduită aplicabile personalului contractual din autoritățile și 

instituțiile publice prevăzute în Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/ 2019 privind Codul administrativ; 

30. Are obligaţia să manifeste solicitudine şi afectivitate în relaţiile cu persoanele adulte şi copiii ce intră 

sub incidenţa asistenţei sociale, precum şi în relaţiile cu alţi cetăţeni, relaţii legate de specificul şi obiectul 

activităţii instituţiei; 

31. Respectă normele PSI şi instrucţiunile de protecţie a muncii sub semnătură proprie şi participă la 

instruirea teoretică şi practică; 

32. Răspunde, după caz, disciplinar, contravenţional, patrimonial, civil, sau penal, pentru faptele 

săvârşite în exercitarea atribuţiilor ce le revin, prin care se încalcă normele legale; 

33. Păstrează confidențialitatea datelor cu caracter personal folosite în activitatea desfășurată; 

34. Îndeplinește atribuțiile prevăzute în Procedura de sistem privind protecția persoanelor fizice în ceea 

ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date la nivelul 

DGASPC Gorj. 

 

(9) Atribuțiile muncitorului calificat I (electrician) sunt următoarele: 

1. Respectă obligaţiile asumate prin semnarea contractului individual de muncă; 

2. Respectă programul zilnic, stabilit de conducere, în exercitarea atribuţiilor ce îi revin; 

3. Asigură şi răspunde de întreţinerea părţii electrice la toate maşinile şi agregatele, în exercitarea 

atribuţiilor ce îi revin şi răspunde de verificarea lor lunară şi ori de căte ori este nevoie; 

4. Identifică, verificând în acelaşi timp, calitatea materialelor şi curăţă părţile accesibile ale instalaţiei 

electrice; 

5. Stabileşte necesitatea reparaţiei, în funcţie de starea tehnică a instalaţiei electrice şi execută reparaţii 

curente; 

6. Selectează şi foloseşte corect aparatura pentru determinarea curentului, tensiunii şi rezistenţei 

electrice; 

7. Interpretează corect schemele electrice, simbolurile şi legile electrice de bază; 

8. Scoate de sub tensiune, atunci când este cazul, echipamentele electrice conform normelor tehnice de 

securitatea muncii şi P.S.I.; 

9. Execută verificări asupra instalaţiilor electrice vizual, auditiv sau cu ajutorul aparatelor de măsură, 

prin proceduri adecvate, în vederea respectării normelor P.S.I.; 

10. Identifică echipamentele şi componentele defecte, în vederea remedierii problemelor apărute; 

11. Foloseşte sculele, materialele şi aparatele de măsură conform schemei de lucru; 

12. Remediază eventualele defecte şi prezintă lucrarea pentru recepţie persoanelor abilitate; 

13. Pune sub tensiune instalaţia şi utilizează aparate, tehnici şi proceduri specifice pentru verificarea 

funcţionării acesteia; 

14. Repară sau înlocuieşte eventualele echipamente defecte, conductori, izolaţii etc. conform cerinţelor; 

15. Răspunde de securizarea panourilor de tensiune; 

16. Răspunde de curăţarea şi calibrarea corespunzătoare a siguranţelor de la panourile de tensiune; 

17. Anunţă conducerea unităţii atunci când constată că se defectează un utilaj sau o instalaţie pentru a 

interveni pentru repararea sau înlocuirea acestora; 

18. Execută şi menţine curăţenia la locul de muncă; 
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19. Răspunde de aplicarea şi respectarea normelor de prevenire a incendiilor şi de protecţia muncii în 

spaţiile în care îşi desfăşoară activitatea; 

20. Răspunde de buna funcționare a stației de epurare și clorinare; 

21. Preia și sarcinile fochistului și pe cele ale paznicului, atunci când situația o cere, având calificări în 

acest sens; 

22. Îşi desfăşoară activitatea în conformitate cu pregătirea, instruirea şi recomandările angajatorului, pe 

linie ierarhică, astfel încât să nu expună la pericol de accidentare sau îmbolnăvire atât propria persoană cât şi 

alte persoane (colegi sau beneficiari) care pot fi afectate de acţiunile sau omisiunile sale în timpul activităţii; 

23. Respectă prevederile Regulamentului de organizare şi funcţionare, precum și pe cele ale 

Regulamentul de ordine interioară şi orice alte prevederi legale specifice angajaţilor; 

24. Întreprinde măsurile necesare şi răspunde de respectarea tuturor normelor stabilite prin autorizaţia de 

funcţionare, în exercitarea atribuţiilor ce îi revin; 

25. Îi este interzisă părăsirea unităţii până la terminarea programului de lucru; 

26. Îi este interzisă deţinerea şi consumul de băuturi alcoolice, fumatul, precum şi comercializarea 

diferitelor produse în incinta unităţii; 

27. Îi este interzisă utilizarea aparatelor foto, de înregistrare audio-video şi de stocare a datelor în incinta 

complexului, în exercitarea atribuţiilor ce îi revin, în scopul unor foloase personale, cu excepţia situaţiilor în 

care este desemnat pentru astfel de activităţi; 

28. Distribuirea în mass-media a imaginilor şi înregistrărilor audio-video din cadrul în exercitarea 

atribuţiilor ce îi revin este interzisă; 

29. Respectă caracterul confidenţial al datelor despre beneficiari şi activităţile din centru, păstrând 

secretul serviciului şi îi este interzisă pretinderea sau primirea de foloase necuvenite. Încălcarea acestor 

interdicţii va fi sancţionată conform legislaţiei ce reglementează activitatea personalului contractual; 

30. Are obligaţia de a-şi efectua analizele medicale, conform legislaţiei în vigoare; 

31. Foloseşte un limbaj civilizat cu beneficiarii, colegii de serviciu şi cu personalul din conducerea 

Complexului de îngrijire şi asistenţă Suseni; 

32. Îndeplineşte şi alte atribuţii specifice prevăzute în standardul specific de calitate aplicabil, în 

legislaţia în vigoare, în regulamentul de organizare şi funcţionare, în metodologiile de organizare şi 

funcţionare, în procedurile de lucru, în alte regulamente aplicabile serviciului social, în dispoziţiile şi în 

notele interne emise de către conducerea instituţiei şi acţionează,conform dispoziţiilor trasate în situaţii 

speciale pentru acoperirea nevoilor identificate; 

33. Colaborează şi comunică cu toate serviciile din cadrul DGASPC Gorj; 

34. Face propuneri de îmbunătăţire a activităţii în vederea creşterii calităţii serviciului şi respectării 

legislaţiei; 

35. Respectă şi aplică normele de conduită aplicabile personalului contractual din autoritățile și 

instituțiile publice prevăzute în Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/ 2019 privind Codul administrativ; 

36. Are obligaţia să manifeste solicitudine şi afectivitate în relaţiile cu persoanele adulte şi copiii ce intră 

sub incidenţa asistenţei sociale, precum şi în relaţiile cu alţi cetăţeni, relaţii legate de specificul şi obiectul 

activităţii instituţiei; 

37. Respectă normele PSI şi instrucţiunile de protecţie a muncii, sub semnătură proprie şi participă la 

instruirea teoretică şi practică; 

38. Răspunde, după caz, disciplinar, contravenţional, patrimonial, civil, sau penal, pentru faptele 

săvârşite prin care se încalcă normele legale, săvârşite în exercitarea atribuţiilor ce le revin; 

39.  Păstrează confidentialitatea datelor cu caracter personal folosite în activitatea desfășurată; 

40.  Îndeplinește atribuțiile prevăzute în Procedura de sistem privind protecția persoanelor fizice în ceea 

ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date la nivelul 

DGASPC Gorj. 

 

ARTICOLUL 12 

Finanţarea centrului 

(1) În estimarea bugetului de venituri şi cheltuieli, centrul are în vedere asigurarea resurselor necesare 

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

(2) Finanţarea cheltuielilor centrului se asigură, în condiţiile legii, din următoarele surse: 
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a) bugetul de stat; 

b) bugetul județean; 

c) ontribuţia persoanelor beneficiare sau a întreţinătorilor acestora, după caz; 

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

străinătate; 

e) fonduri externe rambursabileşinerambursabile; 

f) alte surse de finanţare, înconformitateculegislaţiaînvigoare. 

 

 

 
        PREŞEDINTE,                                                                           CONTRASEMNEAZĂ, 

COSMIN-MIHAI POPESCU    SECRETAR GENERAL AL JUDEŢULUI, 

             CRISTINA-ELENA RĂDULEA-ZAMFIRESCU
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ROMÂNIA 

JUDEȚUL GORJ 

CONSILIUL JUDEŢEAN  

                                                                                    

                                                                                       

 

REGULAMENT 
DE ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE A SERVICIULUI SOCIAL CU CAZARE: 

CENTRUL DE ABILITARE ŞI REABILITARE PENTRU PERSOANE ADULTE CU 

DIZABILITĂŢI TG-CĂRBUNEŞTI 

 

ARTICOLUL 1 

Definiţie 

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

de abilitare şi reabilitare pentru persoane adulte cu dizabilităţi Tg - Cărbuneşti, aprobat prin Hotărâre a 

Consiliului Judeţean Gorj, 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 şi, după caz, pentru membrii familiei beneficiarilor, reprezentanţii 

legali/convenţionali, vizitatori. 

 

ARTICOLUL 2 

Identificarea serviciului social 

 Serviciul social Centrul de abilitare şi reabilitare pentru persoane adulte cu dizabilităţi Tg - 

Cărbuneşti, cod serviciu social 8790 CR–D-II, este administrat de furnizorul de servicii sociale Direcția 

Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Gorj (DGASPC Gorj), acreditat conform Certificatului 

de acreditare Sr. AF, nr. 006527, emis de Ministerul Muncii și Justiției Sociale la data de 31.10.2019. 

 Centrul de Abilitare şi Reabilitare pentru Persoane Adulte cu Dizabilităţi Tg - Cărbuneşti (CAbR. 

Tg-Cărbuneşti) are avizul de înfiinţare nr. 15600/2/DDPD/SLA/LH/20.07.2020, emis de Autoritatea 

Națională pentru Drepturile Persoanelor cu Dizabilități, Copii și Adopții, obținut în urma reorganizării 

serviciului social Centrul de Recuperare şi Reabilitare Tg - Cărbuneşti, serviciu social fără personalitate 

juridică, în subordinea Consiliului Județean Gorj și în structura Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi 

Protecţia Copilului Gorj, cu o capacitate de 41 locuri, situat în localitatea Tg - Cărbuneşti, Str. Eroilor, nr. 

81, Județ Gorj. 

 

ARTICOLUL 3 

Scopul serviciului social 

 Scopul serviciului social Centrul de abilitare şi reabilitare pentru persoane adulte cu dizabilităţi Tg -

Cărbuneşti este de a asigura beneficiarilor încadraţi într-o categorie de persoană cu handicap îngrijire şi 

asistenţă continuă, care presupune cazare, masă, evaluarea stării generale din punct de vedere medical, 

psihologic, social cât şi al deprinderilor personale.  

Prin furnizarea de servicii sociale și prin implicarea beneficiarilor în activităţi de socializare şi de participare 

activă în cadrul comunităţii locale se urmăreşte atingerea următoarelor obiective: 

1. recuperarea diferitelor afecţiuni ale beneficiarilor; 

2. demarginalizarea socială a beneficiarilor;  

3. reinserţia familială şi socială a beneficiarilor;  

4. satisfacerea nevoilor sociale, a celor speciale, individuale, familiale sau de grup ale beneficiarilor;  

5. depăşirea situaţiilor de dificultate;  

6. prevenirea şi combaterea riscului de excluziune socială;  

7. promovarea incluziunii sociale şi creşterea calităţii vieţii. 

La baza procesului de abilitare şi reabilitare se află următoarele activităţi:  

1. Informare și asistență socială/servicii de asistență socială;   

Anexa nr. 4 
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2. Consiliere psihologică; 

3. Abilitare și reabilitare; 

4. Îngrijire și asistență;   

5. Deprinderi de viață independentă: menținerea și dezvoltarea aptitudinilor cognitive; 

6. Deprinderi de viață independentă: menținerea și dezvoltarea deprinderilor zilnice; 

7. Deprinderi de viață independentă: menținerea și dezvoltarea deprinderilor de comunicare; 

8. Deprinderi de viață independentă: menținerea și dezvoltarea deprinderilor de mobilitate; 

9. Deprinderi de viață independentă: menținerea și dezvoltarea deprinderilor de autoîngrijire; 

10. Deprinderi de viață independentă: menținerea și dezvoltarea deprinderilor de îngrijire a propriei                    

sănătăți; 

11. Deprinderi de viață independentă: menținerea și dezvoltarea deprinderilor de autogospodărire;  

12. Deprinderi de viață independentă: menținerea și dezvoltarea deprinderilor de interacțiune; 

13. Educație/pregătire pentru muncă;  

14. Asistență și suport pentru luarea unei decizii; 

15. Integrare și participare socială și civică. 

 

ARTICOLUL 4 

Cadrul legal de înfiinţare, organizare şi funcţionare 

(1) Serviciul social Centrul de abilitare şi reabilitare pentru persoane adulte cu dizabilităţi Tg - Cărbuneşti 

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

reglementat de Legea asistenţei sociale nr. 292/2011, cu modificările ulterioare, Legea nr. 448/2006 privind 

protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările şi completările 

ulterioare precum şi a altor acte normative secundare aplicabile domeniului. 

(2) Standard minim de calitate aplicabil: Ordinul Ministerului Muncii şi Justiţiei Sociale nr. 82/ 2019 privind 

aprobarea Standardelor specifice minime obligatorii de calitate pentru servicii sociale cu cazare de tip 

Centru de abilitare şi reabilitare pentru persoane adulte cu dizabilităţi, Anexa 1. 

(3) Serviciul social Centrul de abilitare şi reabilitare pentru persoane adulte cu dizabilităţi Tg - Cărbuneşti 

este înfiinţat prin Hotărârea Consiliului Județean Gorj nr. 130/30.09.2020 privind aprobarea înfiinţării, în 

subordinea Consiliului Judeţean Gorj, în structura DGASPC Gorj, a Centrului de abilitare şi reabilitare 

pentru persoane adulte cu dizabilităţi Tg - Cărbuneşti, Centrului de abilitare şi reabilitare pentru persoane 

adulte cu dizabilităţi Dobriţa şi Centrului de îngrijire şi asistenţă pentru persoane adulte cu dizabilităţi 

Dobriţa, prin reorganizarea Centrului de recuperare şi reabilitare Tg - Cărbuneşti, Centrului de recuperare şi 

reabilitare Dobriţa şi Centrului de îngrijire şi asistenţă Dobriţa. 

 

ARTICOLUL 5 

Principiile care stau la baza acordării serviciului social 

(1) Serviciul social Centrul de abilitare şi reabilitare pentru persoane adulte cu dizabilităţi Tg - Cărbuneşti 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 abilitare şi 

reabilitare pentru persoane adulte cu dizabilităţi Tg - Cărbuneşti sunt următoarele: 

1. Respectarea şi promovarea, cu prioritate, a interesului persoanei beneficiare; 

2. 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; 

3. Asigurarea protecţiei împotriva abuzului şi exploatării persoanei beneficiare;  

4. Deschiderea către comunitate; 

5. Asistarea persoanelor fără capacitate de exerciţiu în realizarea şi exercitarea drepturilor lor; 

6. Asigurarea, în mod adecvat, a unor modele de rol şi statut social, prin încadrarea în unitate a unui 

personal mixt; 
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7. 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; 

8. 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; 

9. Promovarea unui model familial de îngrijire a persoanei beneficiare; 

10. Asigurarea unei îngrijiri individualizate şi personalizate a persoanei beneficiare; 

11. 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; 

12. Încurajarea iniţiativelor individuale ale persoanelor beneficiare şi a implicării active a acestora în 

soluţionarea situaţiilor de dificultate; 

13. Asigurarea unei intervenţii profesioniste, prin echipe pluridisciplinare; 

14. Asigurarea confidenţialităţii şi a eticii profesionale; 

15. 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; 

16. Colaborarea centrului cu serviciile publice de asistenţă socială de la nivelul județului. 

 

ARTICOLUL 6 

Beneficiarii serviciilor sociale 

(1) Beneficiarii serviciilor sociale acordate în Centrul de abilitare şi reabilitare pentru persoane adulte cu 

dizabilităţi Tg - Cărbuneşti sunt persoanele adulte cu dizabilităţi încadrate în grad de  handicap, cărora li s-a 

stabilit o măsură de protecţie în cadrul centrului, conform criteriilor de admitere. 

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

a) Acte necesare: 

1. Cerere de admitere; 

2. Copie de pe actele de identitate şi stare civilă (copie după certificate de naştere și căsătorie ale 

persoanei asistate, ale copiilor, ale soţului sau soţiei, după caz); 

3. Copie de pe actul de identitate al reprezentantului legal, după caz; 

4. Copie de pe documentul care atestă încadrarea în grad de handicap în termen de valabilitate, după 

Planul individual de servicii și după Programul individual de reabilitare și integrare socială; 

5. Ultimul talon de pensie sau adeverinţă de venit; 

6. Declaraţie privind lipsa susţinătorilor legali, după caz; 

7. Acte doveditoare privind veniturile, respectiv adeverinţa de salariu, cupon pensie, sau adeverinţa de 

venit eliberată de organele financiare teritoriale; 

8. Copii după hotărâri judecătoreşti în care s-au stabilit obligaţii de întreţinere pentru persoane în 

favoarea sau în obligaţia persoanei asistate, dacă este cazul; 

9. Copii după hotărâri judecătoreşti, după caz, prin care cei care datorează plata contribuţiei lunare de 

întreţinere au stabilite obligaţii de întreţinere şi faţă de alte persoane; 

10. Ancheta socială privind situaţia persoanei asistate şi a familiei sale; 

11. Copie după certificatul de deces al aparţinătorului, după caz; 

12. Certificat medical tip - nu suferă de boli contagioase (R.B.W., M.R.F., SIDA - până la 60 ani examen 

coproparazitologic); 

13. Documente doveditoare ale situaţiei locative; 

14. Dovada eliberată de serviciul specializat al primăriei potrivit căreia nu i s-a putut asigura îngrijire la 

domiciliu sau în cadrul altor servicii din comunitate; 

15. Schema de tratament; 

16. Curatela prin judecătorie pentru cei cu handicap mintal; 

17. Angajament plată - titlu executoriu; 

18. Decizia Comisiei de Evaluare a Persoanelor Adulte cu Handicap Gorj; 

19. Dispoziţia DGASPC Gorj de admitere. 

b) Criterii de eligibilitate a beneficiarilor  
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Pentru a fi admiși într-un centru pentru persoane adulte cu dizabilități din structura DGASPC Gorj, 

beneficiarii trebuie să îndeplineacă următoarele criterii: 

1. Să fie persoane încadrate în grad de handicap; 

2. Să fie persoane cu dizabilităţi cărora nu li s-a putut asigura protecţia sau îngrijirea la domiciliu sau în 

cadrul altor servicii din comunitate. 

c) Decizia de admitere/respingere este emisă de către Comisia de evaluare a persoanelor adulte cu 

handicap din subordinea Consiliului Judeţean Gorj. 

d) Stabilirea contribuţiei 

 Stabilirea contribuției beneficiarilor admiși într-unul din centrele din structura DGASPC Gorj se 

realizează în conformitate cu prevederile legale în vigoare.  

(3) Condiţii de încetare a serviciilor:  

3.1 Centrul de abilitare şi reabilitare pentru persoane adulte cu dizabilităţi Tg - Cărbuneşti stabileşte şi aduce 

la cunoştinţa beneficiarilor condiţiile de suspendare/ încetare a serviciilor. Centrul elaborează şi aplică o 

procedură proprie de suspendare/încetare a serviciilor.  

3.1.1 Principalele situaţii în care furnizorul de servicii sociale poate suspenda acordarea serviciilor pentru un 

beneficiar sunt, de exemplu: 

a) la cererea beneficiarului/reprezentantului legal, pentru revenire în familie, cu acordul acesteia, pentru 

o perioadă de maxim 15 zile; 

b) la cererea beneficiarului/reprezentantului legal, pentru o perioadă de maxim 60 zile, în baza 

acordului scris al persoanei care va asigura găzduirea şi îngrijirea pe perioada respectivă şi a anchetei sociale 

întocmită de personalul din cadrul Centrului; 

c) în caz de internare în spital, cu o durată mai mare de 30 de zile; 

d) în caz de transfer într-o altă instituţie, pentru efectuarea de programe specializate, cu acordul scris al 

instituţiei către care se efectuează transferul şi acordul beneficiarului sau reprezentantului legal. 

3.1.2 Principalele situaţii în care furnizorul de servicii sociale poate înceta acordarea serviciilor pentru un 

beneficiar sunt, de exemplu: 

a) la cererea scrisă a beneficiarului care are prezervată capacitatea de discernământ; dacă este de acord, 

beneficiarul va comunica în cererea scrisă domiciliul sau reşedinţa unde pleacă după încetarea acordării 

serviciului; în situaţia în care beneficiarul comunică adresa, în termen de 5 zile, furnizorul de servicii sociale 

va notifica serviciul public de asistenţă socială pe a cărei rază teritorială va locui beneficiarul; 

b) la cererea reprezentantului legal, însoţită de un angajament scris prin care acesta se obligă să asigure 

găzduirea, îngrijirea şi întreţinerea beneficiarului, cu obligaţia ca, în termen de 48 ore de la încetare, 

furnizorul de servicii sociale să notifice serviciul public de asistenţă socială pe a cărei rază teritorială va 

locui beneficiarul; 

c) transfer în altă instituţie rezidenţială, la cererea scrisă a beneficiarului/ reprezentantului legal, cu 

acordul instituţiei respective; 

d) centrul nu mai poate acorda serviciile corespunzătoare sau se închide, cu obligaţia de a soluţiona, 

împreună cu beneficiarii sau reprezentanţii legali, cu 30 de zile anterior datei încetării, transferul 

beneficiarului/ beneficiarilor; 

e) la expirarea termenului prevăzut în contract; 

f) în cazul în care beneficiarul nu respectă clauzele contractuale, pe baza hotărârii cu majoritate simplă 

a unei comisii formate din conducătorul centrului, un reprezentant al furnizorul de servicii sociale furnizorul 

de servicii sociale, managerul de caz sau un reprezentant al personalului centrului şi 2 reprezentanţi ai 

beneficiarilor; 

g) în cazuri de forţă majoră (cataclisme naturale, incendii, apariţia unui focar de infecţie, suspendarea 

licenţei de funcţionare, altele); în aceste situaţii, furnizorul de servicii sociale va asigura, în condiţii de 

siguranţă, transferul beneficiarilor în servicii sociale similare; 

h) în caz de deces al beneficiarului. 

(4) Persoanele beneficiare de servicii sociale furnizate în Centrul de abilitare şi reabilitare pentru persoane 

adulte cu dizabilităţi Tg - Cărbuneşti au următoarele drepturi: 

a) să li se respecte drepturile şi libertăţile fundamentale, fără nicio discriminare; 

b) să fie informaţi cu privire la drepturile sociale, serviciile primite, precum şi cu privire la situaţiile de 

risc ce pot apărea pe parcursul derulării serviciilor; 
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c) să li se comunice drepturile şi obligaţiile, în calitate de beneficiari ai serviciilor sociale; 

d) să beneficieze de serviciile prevăzute în contractul de furnizare servicii; 

e) să participe la procesul de luare a deciziilor în furnizarea serviciilor sociale; 

f) să li se asigure păstrarea confidenţialităţii asupra datelor personale, informaţiilor furnizate şi primite; 

g) să li se garanteze demnitatea şi intimitatea; 

h) să fie protejaţi împotriva riscului de abuz şi neglijare; 

i) să-şi exprime liber opinia cu privire la serviciile primite. 

 (5) Persoanele beneficiare de servicii sociale furnizate în Centrul de abilitare şi reabilitare pentru persoane 

adulte cu dizabilităţi Tg - Cărbuneşti 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.  

(6) Contract de servicii - model  

 
DIRECŢIA GENERALĂ DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ ŞI PROTECŢIA COPILULUI GORJ 

CENTRUL DE ABILITARE ŞI REABILITARE PENTRU PERSOANE ADULTE CU DIZABILITĂŢI TG-CĂRBUNEŞTI 

 

CONTRACT 

pentru acordarea de servicii sociale 
Părţile contractante: 

1.Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Gorj, acronim D.G.A.S.P.C.GORJ , denumit în 

continuare furnizor de servicii sociale, cu sediul în Tg-jiu, str. Siretului, nr.24, Judeţul Gorj, codul de înregistrare fiscală 

9247854, contul nr. RO41TREZ33621330250XXXXX deschis la Trezoreria/ Banca Tg-Jiu, certificatul de acreditare seria AF 

nr. 000816, reprezentat de domnul/ doamna _____________________________, având funcţia de Director General, în calitate 

de reprezentant: 

şi 

2. .......................................................................................................................... .............................................................., 

(numele beneficiarului de servicii sociale) denumit în continuare beneficiar, domiciliat/ locuieşte în localitatea ........................, 

str. .................... nr. .........., judeţul/ sectorul ........................, codul numeric personal ........................................., posesor al B.I./ 

C.I. seria ......... nr. ............, eliberat/ eliberată la data de ........................... de  Secţia de Poliţie ......................., reprezentat prin 

domnul/ doamna ....................................................., domiciliat/ domiciliată în localitatea ......................................................., str. 

.............................  nr. ......., judeţul/ sectorul .................., posesor/ posesoare al/ a B.I./C.I. seria ............ nr. ................, eliberat/ 

eliberată la data de .............................. de Secţia de Poliţie .............................................., conform ............................................... 

(se va menţiona actul care atestă calitatea de reprezentant) nr. ...................../data .................................. 

 

1. având în vedere: 

-  planul de intervenţie nr /data.......................................................................................... .............................................. ; 

- ................................................................... evaluarea complexă efectuată în perioada ................................................; 

- ...............................................planul individualizat de asistenţă şi îngrijire nr. .........../data........................................., 

2. convin asupra următoarelor: 

 

1. Definiţii: 

1.1. contractul pentru furnizarea de servicii sociale — actul juridic încheiat între o persoană fizică sau juridică, publică ori privată, 

acreditată conform legii să acorde servicii sociale, denumită furnizor de servicii sociale, şi o persoană fizică aflată în situaţie de 

risc sau de dificultate socială, denumită beneficiar de servicii sociale, care exprimă acordul de voinţă al acestora în vederea 

acordării de servicii sociale; 

1.2. furnizor de servicii sociale — persoana fizică sau juridică, publică ori privată, acreditată conform legii în vederea acordării de 

servicii sociale, prevăzută la art. 11 din Ordonanţa Guvernului nr. 68/2003 privind serviciile sociale, aprobată cu modificări şi 

completări prin Legea nr. 515/2003, cu modificările şi completările ulterioare; 

1.3. beneficiar de servicii sociale — persoana aflată în situaţie de risc şi de dificultate socială, împreună cu familia acesteia, care 

necesită servicii sociale, conform planului de intervenţie revizuit în urma evaluării complexe; 

1.4. servicii sociale — ansamblu de măsuri şi acţiuni realizate pentru a răspunde nevoilor sociale individuale, familiale sau de 

grup, în vederea prevenirii şi depăşirii unor situaţii de dificultate, vulnerabilitate sau de dependenţă pentru prezervarea autonomiei 

şi protecţiei persoanei, pentru prevenirea marginalizării şi excluziunii sociale, pentru promovarea incluziunii sociale şi în scopul 
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creşterii calităţii vieţii, definite în condiţiile prevăzute de Ordonanţa Guvernului nr. 68/2003, aprobată cu modificări şi completări 

prin Legea nr. 515/2003, cu modificările şi completările ulterioare; 

1.5. reevaluarea situaţiei beneficiarului de servicii sociale — activitatea obligatorie a furnizorului de servicii sociale de a evalua 

situaţia beneficiarului de servicii sociale după acordarea de servicii sociale pe o anumită perioadă; 

1.6. revizuirea sau completarea planului individualizat de asistenţă si îngrijire — modificarea sau completarea adusă planului 

individualizat pe baza rezultatelor reevaluării situaţiei beneficiarului de servicii sociale; 

1.7. contribuţia beneficiarului de servicii sociale — cotă-parte din costul total al serviciului/ serviciilor acordat/acordate de 

furnizorul de servicii sociale, în funcţie de tipul serviciului şi de situaţia materială a beneficiarului de servicii sociale, şi care poate 

fi în bani, în servicii sau în natură; 

1.8. obligaţiile beneficiarului de servicii sociale — totalitatea îndatoririlor pe care beneficiarul de servicii sociale şi le asumă prin 

contract şi pe care le va îndeplini valorificându-şi maximal potenţialul psiho-fizic; 

1.9. standarde minimale de calitate — ansamblul de cerinţe privind cadrul organizatoric şi material, resursele umane şi financiare 

în vederea atingerii nivelului de performanţă obligatoriu pentru toţi furnizorii de servicii sociale specializate, aprobate în condiţiile 

legii; 

1.10. modificări de drept ale contractului de acordare de servicii sociale — modificările aduse contractelor de acordare de servicii 

sociale în mod independent de voinţa părţilor, în temeiul prevederilor unui act normativ; 

1.11. forţa majoră — eveniment mai presus de controlul părţilor, care nu se datorează greşelii sau vinei acestora, care nu putea fi 

prevăzut în momentul încheierii contractului şi care face imposibilă executarea şi, respectiv, îndeplinirea acestuia; 

1.12. evaluarea iniţială — activitatea de identificare/determinare a naturii cauzelor, a stării actuale de dezvoltare şi de integrare 

socială a beneficiarului de servicii sociale, precum şi a prognosticului acestora, efectuată prin utilizarea de metode şi tehnici 

specifice profesiilor sociale, de către furnizorul de servicii sociale. Scopurile evaluării sunt cunoaşterea şi înţelegerea problemelor 

cu care se confruntă beneficiarul de servicii sociale şi identificarea măsurilor iniţiale pentru elaborarea planului iniţial de măsuri; 

1.13. planul individualizat de asistenţă si îngrijire — ansamblul de măsuri şi servicii adecvate şi individualizate potrivit nevoilor 

sociale identificate ca urmare a efectuării evaluării complexe, cuprinzând programarea serviciilor sociale, personalul responsabil şi 

procedurile de acordare a serviciilor sociale; 

1.14. evaluarea complexă — activitatea de investigare şi analiză a stării actuale de dezvoltare şi de integrare socială a 

beneficiarului de servicii sociale, a cauzelor care au generat şi care întreţin situaţia de dificultate în care acesta se află, precum şi a 

prognosticului acestora, utilizându-se instrumente şi tehnici standardizate specifice domeniilor: asistenţă socială, psihologic, 

educaţional, medical, juridic. 

 

2. Obiectul contractului 
2.1. *) Obiectul contractului îl constituie acordarea următoarelor servicii sociale: 

1. servicii de îngrijire si asistenţă medicală; 

2. activităţi de abilitare si reabilitare; 

3. activităţi pentru menţinerea/dezvoltarea aptitudinilor cognitive; 

4. activităţi pentru menţinerea/dezvoltarea deprinderilor de mobilitate; 

5. activităţi pentru menţinerea/dezvoltarea deprinderilor de comunicare; 

6. activităţi pentru menţinerea/dezvoltarea deprinderilor de autoîngrijire; 

7. informare şi servicii de asistenţă socială. 

______________________ 
*) Lista serviciilor sociale ce vor fi acordate poate fi prevăzută, cu acordul părţilor, în anexa la contract. 

 

2.2. *) Descrierea serviciilor sociale acordate de furnizorul de servicii sociale: 

1. aplicarea de tehnici și exerciţii pentru a învăța cum să-și păstreze igiena personală; 

2. aplicarea de tehnici și exerciţii pentru dezvoltarea aptitudinilor cognitive;  

3. aplicarea de tehnici și exerciţii pentru  comunicare prin mesaje verbale; 

4. aplicarea de tehnici și exerciţii pentru deplasarea prin mers; 

5. aplicarea de tehnici și exerciţii pentru menţinerea și dezvoltarea autonomiei și a potenţialului funcţional; 

6. aplicarea de tehnici și exerciţii pentru învăţarea acţiunilor de spălat şi şters corpul, de hrănit etc.; 

7. informare cu privire la drepturi și facilități sociale. 

___________________________ 
*) Descrierea serviciilor sociale acordate poate fi prevăzută, cu acordul părţilo,r în anexa la contract. 

 

3. Costurile serviciilor sociale acordate și contribuţia beneficiarului de servicii sociale 

3.1. ........................................................................................................................................................................................................ 

Costul total pe lună al serviciilor sociale prevăzute la pct. 2 este de: ................................................................................ lei/lună. 

3.2. *) Costul pe lună pentru fiecare serviciu social acordat este după cum urmează: 

- .......................................................... pentru .............................................. costul pe lună este de ................................... 

(serviciul social/serviciile sociale) 

____________________________ 
*) Costurile serviciilor sociale pot fi prevăzute cu acordul părţilor în anexa la contract. 

 

3.3. **) Contribuţia beneficiarului pentru serviciile sociale primite este după cum urmează: 
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- ......................................................................... pentru contribuţia ............................... este ............................................ 

(serviciul social/serviciile sociale) (în bani/în natură) 

___________________________ 
**) Valoarea contribuţiei beneficiarului de servicii sociale este stabilită în urma procesului de evaluare complexă. 

 

3.4. Contribuţia beneficiarului de servicii sociale nu va influenţa acordarea serviciilor sociale şi nu va îngreuna posibilitatea 

acestuia de a ieşi din starea de dificultate. 

 

4. Durata contractului 
4.1. Durata contractului este de la data de ................................................................ până la data de ................................................. 

4.2. Durata contractului poate fi prelungită cu acordul părţilor şi numai după evaluarea rezultatelor serviciilor acordate 

beneficiarului de servicii sociale şi, după caz, revizuirea planului individualizat de asistenţă şi îngrijire. 

 

5. Etapele procesului de acordare a serviciilor sociale: 

5.1. Implementarea măsurilor prevăzute în planul de intervenţie şi în planul individualizat; 

5.2. Reevaluarea periodică a situaţiei beneficiarului de servicii sociale; 

5.3. Revizuirea planului individualizat de asistenţă şi îngrijire în vederea adaptării serviciilor sociale la nevoile beneficiarului. 

 

6. Drepturile furnizorului de servicii sociale: 

6.1. De a verifica veridicitatea informaţiilor primite de la beneficiarul de servicii sociale; 

6.2. De a sista acordarea serviciilor sociale către beneficiar în cazul în care constată că acesta i-a furnizat informaţii eronate; 

6.3. De a utiliza, în condiţiile legii, date denominalizate în scopul întocmirii de statistici pentru dezvoltarea serviciilor sociale. 

 

7. Obligaţiile furnizorului de servicii sociale:  

7.1. Să respecte drepturile şi libertăţile fundamentale ale beneficiarului în acordarea serviciilor sociale, precum şi drepturile 

beneficiarului de servicii sociale, rezultate din prezentul contract; 

7.2. Să acorde servicii sociale prevăzute în planul individualizat de asistenţă şi îngrijire, cu respectarea acestuia şi a 

standardelor minimale de calitate a serviciilor sociale; 

7.3. Să depună toate diligenţele pentru a asigura beneficiarul de continuitatea serviciilor sociale furnizate, în cazurile de încetare 

a prezentului contract prevăzute la pct. 12.1 şi 13.1 lit. a) şi d); asigurarea continuităţii serviciilor sociale se va realiza şi prin 

subcontractare şi cesiune de servicii sociale; 

7.4. Să fie receptiv şi să ţină cont de toate eforturile beneficiarului de servicii sociale în îndeplinirea obligaţiilor contractuale şi 

să considere că beneficiarul şi-a îndeplinit obligaţiile  contractuale în măsura în care a depus toate eforturile; 

7.5. Să informeze beneficiarul de servicii sociale asupra: 

1. conţinutului serviciilor sociale şi condiţiilor de acordare a acestora; 

2. oportunităţii acordării altor servicii sociale; 

3. listei la nivel local cuprinzând furnizorii acreditaţi să acorde servicii sociale; 

4. regulamentului de ordine internă; 

5. oricărei modificări de drept a contractului; 

7.6. Să reevalueze periodic situaţia beneficiarului de servicii sociale, şi, după caz, să completeze şi/ sau să revizuiască planul 

individualizat de asistenţă şi îngrijire exclusiv în interesul acestuia; 

7.7. Să respecte, conform legii, confidenţialitatea datelor şi informaţiilor referitoare la beneficiarul de servicii sociale; 

7.8. Să ia în considerare dorinţele şi recomandările obiective ale beneficiarului cu privire la acordarea serviciilor sociale; 

7.9. Să utilizeze contribuţia beneficiarului de servicii sociale exclusiv pentru acoperirea cheltuielilor legate de acordarea 

serviciilor sociale; 

7.10. De a informa serviciul public de asistenţă în a cărui rază teritorială locuieşte beneficiarul asupra nevoilor identificate şi 

serviciilor sociale propuse a fi acordate. 

 

8. Drepturile beneficiarului 
8.1. în procesul de acordare a serviciilor sociale prevăzute la pct. 2, furnizorul de servicii sociale va respecta drepturile şi 

libertăţile fundamentale ale beneficiarului de servicii sociale. 

8.2. Beneficiarul are următoarele drepturi contractuale: 

1. de a primi servicii sociale prevăzute în planul individualizat de asistenţă şi îngrijire; 

2. de a i se asigura continuitatea serviciilor sociale atât timp cât se menţin condiţiile care au generat situaţia de dificultate; 

3. de a refuza, în condiţii obiective, primirea serviciilor sociale; 

4. de a fi informat, în timp util şi în termeni accesibili, asupra: 

a. drepturilor sociale, măsurilor legale de protecţie şi asupra situaţiilor de risc; 

b. modificărilor intervenite în acordarea serviciilor sociale; 

c. oportunităţii acordării altor servicii sociale; 

d. listei la nivel local cuprinzând furnizorii acreditaţi să acorde servicii sociale; 

e. regulamentului de ordine internă; 

5. de a participa la evaluarea serviciilor sociale primite şi la luarea deciziilor privind intervenţia socială care i se aplică, 

putând alege variante de intervenţie, dacă ele există; 

6. dreptul de a avea acces la propriul dosar; 



8 

 

7. de a-şi exprima nemulţumirea cu privire la acordarea serviciilor sociale. 

 

 

9. *)Obligaţiile beneficiarului: 

9.1. Beneficiarul de servicii sociale are următoarele obligații: 

1. să participe activ în procesul de furnizare a serviciilor sociale şi la reevaluarea şi revizuirea planului individualizat de 

asistenţă şi îngrijire; 

2. să furnizeze informaţii corecte cu privire la identitatea şi situaţia familială, medicală, economică şi socială şi să permită 

furnizorului de servicii sociale verificarea veridicităţii acestora; 

3. să respecte termenele şi clauzele stabilite în cadrul planului individualizat de asistenţă şi îngrijire; 

4. să contribuie la plata costurilor serviciilor sociale primite cu o cotă-parte din costul total alserviciului/ serviciilor 

acordat/ acordate de furnizor, conform pct. 3.3 şi 3.4; 

5. să anunţe orice modificare intervenită în legătură cu situaţia sa personală pe parcursul acordării serviciilor sociale; 

6. să respecte regulamentul de ordine internă al furnizorului de servicii sociale (reguli de comportament, program, 

persoanele de contact etc.). 

9.7. În caz de deces al beneficiarului, familia îşi asumă toate obligaţiile care decurg din Hotărârii de Guvern 741/2016 pentru 

aprobarea Normelor tehnice şi sanitare privind serviciile funerare, înhumarea, incinerarea, transportul, deshumarea şi 

reînhumarea cadavrelor umane, cimitirele, crematoriile umane, precum şi criteriile profesionale pe care trebuie să le 

îndeplinească prestatorii de servicii funerare şi nivelul fondului de garantare şi a Legii nr. 102/2014 privind cimitirele, 

crematoriile umane şi serviciile funerare. 

9.8. Atunci când decesul a avut loc într-o instituţie de asistenţă medicală, preluarea persoanei decedate se efectuează de către 

prestatorul de servicii funerare, autorizat de către DSP Gorj, preluarea defunctului din unitatea de îngrijire şi asistenţă se face 

într-un sicriu cu capac sau într-o husă biodegradabilă cu fermoar pe o brancardă de inox; 

9.9 Procedura de îmbălsămare este obligatorie când decedatul este transportat în scopul înhumării într-o altă localitate decât cea 

în care s-a produs decesul, la o distanţă de minim 30 km. 

9.10. În cazul persoanelor decedate în alte localităţi, situate la o distanţă mai mare de 30 km de cea în care urmează să aibă loc 

înhumarea, pentru înhumare sunt necesare atât certificatul de deces cât şi avizul sanitar de transport, care se eliberează de către 

DSP Gorj. 

9.11 Transportul persoanelor decedate de la locul decesului şi până la locul efectuării manevrelor de îngrijiri mortuare se 

realizează numai de către prestatorii de servicii funerare. Transportul decedatului în această etapă se poate realiza numai cu 

autovehicole speciale de transport mortuar autorizate. Pentru transportul decedatului pot fi folosite huse mortuare 

biodegradabile; 

9.12. Transportul persoanelor decedate în vederea înhumării de la locul unde corpul defunctului este păstrat până la locul 

înhumării se realizează numai de către prestatorii de servicii funerare. Transportul decedatului în această etapă este condiţionat 

de prezenţa documentelor de deces emise de către autoritarea publică locală cu autovehicole destinate transportului persoanelor 

decedate. 

________________ 
*) Obligaţiile beneficiarului de servicii sociale se vor completa, după caz, cu alte obligaţii specifice tipurilor de servicii 

sociale prevăzute în prezentul contract. 

 

10. *) Soluţionarea reclamaţiilor 
10.1. Beneficiarul are dreptul de a formula verbal şi/sau în scris reclamaţii cu privire la acordarea serviciilor sociale. 

10.2. Reclamaţiile pot fi adresate furnizorului de servicii sociale direct sau prin intermediul oricărei persoane din cadrul echipei 

de implementare a planului individualizat. 

10.3. Furnizorul de servicii sociale are obligaţia de a analiza conţinutul reclamaţiilor, consultând atât beneficiarul de servicii 

sociale, cât şi specialiştii implicaţi în implementarea planului individualizat de asistenţă şi îngrijire şi de a formula răspuns în 

termen de maximum 10 zile de la primirea reclamaţiei. 

10.4. Dacă beneficiarul de servicii sociale nu este mulţumit de soluţionarea reclamaţiei, acesta se poate adresa în scris Comisiei 

de mediere socială de la nivelul judeţului/ sectorului .................................., care va clarifica prin dialog divergenţele dintre părţi 

sau, după caz, instanţei de judecată competente. 

___________________________ 
*) Furnizorul de servicii sociale va avea înscrisă în regulamentul de ordine interioară o procedură privind plângerile 

formulate de beneficiarii de servicii sociale, care va respecta pct. 10.1—10.3 

 

11. Litigii 
11.1. Litigiile născute în legătură cu încheierea, executarea, modificarea şi încetarea ori alte pretenţii decurgând din prezentul 

contract vor fi supuse unei proceduri prealabile de soluţionare pe cale amiabilă. 

11.2. Dacă după 15 zile de la începerea acestor proceduri neoficiale furnizorul de servicii sociale şi beneficiarul de servicii 

sociale nu reuşesc să rezolve în mod amiabil o divergenţă contractuală, fiecare poate solicita Comisiei de mediere socială 

mijlocirea soluţionării divergenţelor sau se poate adresa instanţelor judecătoreşti competente. 

 

12. *) Rezilierea contractului 
12.1. Constituie motiv de reziliere a prezentului contract, următoarele: 
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a) refuzul obiectiv al beneficiarului de servicii sociale de a mai primi serviciile sociale, exprimat în mod direct sau prin 

reprezentant; 

b) nerespectarea, în mod repetat, de către beneficiarul de servicii sociale a regulamentului de ordine interioară al 

furnizorului de servicii sociale; 

c) încălcarea de către furnizorul de servicii sociale a prevederilor legale cu privire la serviciile sociale, dacă este invocată 

de beneficiarul de servicii sociale; 

d) retragerea autorizaţiei de funcţionare sau a acreditării furnizorului de servicii sociale; 

e) limitarea domeniului de activitate pentru care furnizorul de servicii sociale a fost acreditat, în măsura în care este 

afectată acordarea serviciilor către beneficiarul de servicii sociale; 

f) schimbarea obiectului de activitate al furnizorului de servicii sociale, în măsura în care este afectată acordarea 

serviciilor către beneficiarul de servicii sociale. 

 

13. Încetarea contractului 
13.1. Constituie motiv de încetare a prezentului contract următoarele: 

a) expirarea duratei pentru care a fost încheiat contractul; 

b) acordul părţilor privind încetarea contractului; 

c) scopul contractului a fost atins; 

d) forţa majoră, dacă este invocată. 

 

14. Dispoziţii finale 
14.1. Părţile contractante au dreptul, pe durata îndeplinirii prezentului contract, de a conveni modificarea clauzelor acestuia prin 

act adiţional numai în cazul apariţiei unor circumstanţe care lezează interesele legitime ale acestora şi care nu au putut fi 

prevăzute la data încheierii prezentului contract. 

14.2. Prevederile prezentului contract se vor completa cu prevederile legislaţiei în vigoare în domeniu. 

14.3. Limba care guvernează prezentul contract este limba română. 

14.4. Prezentul contract va fi interpretat conform legilor din România. 

14.5. Furnizorul de servicii sociale realizează monitorizarea şi evaluarea serviciilor sociale acordate. 

14.6. Măsurile de implementare a planului individualizat de asistenţă şi îngrijire se comunică Direcţiei generale de asistenţă 

socială şi protecţia copilului şi Serviciului public de asistenţă socială, conform legii. 

14.7. Pe baza raportului cu privire la rezultatele implementării planului individualizat de asistenţă şi îngrijire, Direcţia generală 

de asistenţă socială şi protecţia copilului şi Serviciul public de asistenţă socială vor monitoriza activitatea furnizorului de servicii 

sociale. 

 

*) Anexele la contract: 

a) planul individualizat de asistenţă şi îngrijire; 

b) fişa de reevaluare a serviciilor sociale acordate beneficiarului de servicii sociale; 

c) planul revizuit de asistenţă şi îngrijire. 

__________________________ 
*) Părţile contractante pot stabili de comun acord şi alte tipuri de anexe. 

 

Prezentul contract de furnizare a serviciilor sociale a fost încheiat la sediul furnizorului de servicii sociale/domiciliul 

beneficiarului de servicii sociale în două exemplare, câte unul pentru fiecare parte contractantă. 

O copie a prezentului contract va fi transmisă Direcţiei generale de asistenţă socială şi protecţia copilului Gorj şi 

Serviciului public de asistenţă socială, de către furnizorul de servicii sociale. 

 

Data : 

Localitatea :  

 

Furnizorul de servicii sociale,                                               Beneficiarul de servicii sociale, 

(numele si funcţia persoanei/persoanelor                             Numele si prenumele: 

autorizată/autorizate sa semneze)                                        Semnătura:-------------------------------- 

 

 

Director General,                                                                 Apartinătorul/reprezentantul legal 

                Numele si prenumele:            

Semnătura......................................                                      Semnătura:-------------------------------- 

 

Data :                                                                                    Data : 
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ARTICOLUL 7 

Activităţi şi funcţii 

(1) Principalele funcţii ale serviciului social „Centrul de abilitare şi reabilitare pentru persoane adulte cu 

dizabilităţi Tg - Cărbuneşti” sunt următoarele: 

1. De furnizare a serviciilor sociale de interes public general/local, prin asigurarea următoarelor 

activităţi: 

a. reprezentarea furnizorului de servicii sociale în contractul încheiat cu persoana beneficiară; 

b. găzduire pe o anumită perioadă, conform contractului de servicii încheiat; 

c. îngrijire personală zilnică permanentă; 

d. asistenţă medicală permanentă; 

e. evaluarea stării generale din punct de vedere medical, psihologic şi social; 

f. consiliere psihologică; 

g. asigurarea şi servirea hranei zilnice; 

h. recuperare psiho-motorie; 

2. De informare a beneficiarilor, potenţialilor beneficiari, autorităţilor publice şi publicului larg despre 

domeniul său de activitate, prin asigurarea următoarelor activităţi: 

a. acces internet; 

b. program de vizită accesibil; 

c. programe de divertisment periodice cu participare şi susţinere din partea comunităţii locale; 

d. elaborarea de rapoarte de activitate; 

3. 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: promovare on-line, excursii la obiective cultural-religioase; 

4. De asigurare a calităţii serviciilor sociale prin realizarea următoarelor activităţi: elaborarea 

instrumentelor standardizate utilizate în procesul de acordare a serviciilor, realizarea de evaluări periodice a 

serviciilor prestate; 

5. De administrare a resurselor financiare, materiale şi umane ale centrului prin realizarea următoarelor 

activităţi: cursuri de perfecţionare profesională, cursuri de dezvoltare personală; 

 

ARTICOLUL 8 

Structura organizatorică, numărul de posturi şi categoriile de personal 

(1) Serviciul social Centrul de abilitare şi reabilitare pentru persoane adulte cu dizabilităţi Tg - Cărbuneşti 

funcţionează cu un număr total de 41 posturi, conform prevederilor Hotărârii Consiliului Judeţean, din care: 

a) personal de conducere - 2 posturi:  

- şef de centru; 

- coordonator personal de specialitate. 

b) personal de specialitate de îngrijire şi asistenţă; personal de specialitate şi auxiliar - 30 posturi: 

- 1 post medic (Cod COR 221201); 

- 1 post masor (Cod COR 325501); 

- 2 posturi asistent social (Cod COR 263501); 

- 1 post psiholog (Cod COR 263411); 

- 1 post psihopedagog (Cod COR 263412); 

- 1 post kinetoterapeut (Cod COR 226405); 

- 2 posturi terapeut ocupaţional (Cod COR 263419); 

- 9 posturi asistent medical (Cod COR 222101); 

- 9 posturi infirmieră (Cod COR 532103); 

- 3 posturi îngrijitoare (Cod COR 532104). 

c) personal cu funcţii administrative, gospodărire, întreţinere-reparaţii, deservire - 9 posturi: 

- 1 post de inspector specialitate IA (contabil) (Cod COR 331306); 

- 1 post de inspector specialitate IA (resurse umane) (Cod COR 242314); 

- 1 post de administrator (Cod COR 411001); 

- 1 post de referent IA (magaziner) (Cod COR 432102); 
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- 1 post de muncitor calificat I (electrician) (Cod COR 741307); 

- 2 posturi de muncitor calificat I (fochist) (Cod COR 818204); 

- 1 post de muncitor calificat I (spălătoreasă - lenjereasă) (Cod COR 912103); 

- 1 post de muncitor calificat I (instalator) (Cod COR 712602); 

 (2) Pentru serviciile acordate în centrele rezidenţiale pentru persoane cu dizabilităţi, raportul angajat/ 

beneficiar este de 1/1. 

 

ARTICOLUL 9 

Personalul de conducere 

(1) Personalul de conducere este asigurat de: 

- şef de centru (Cod COR 1343); 

- coordonator personal de specialitate (Cod COR 1341). 

 

(2) Atribuţiile personalului de conducere sunt următoarele: 

1. 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.; 

2. Elaborează rapoartele generale privind activitatea serviciului social, stadiul implementării 

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

3. Propune participarea personalului de specialitate la programele de instruire şi perfecţionare; 

4. 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 să răspundă nevoilor 

persoanelor beneficiare; 

5. Întocmeşte raportul anual de activitate; 

6. Asigură buna desfăşurare a raporturilor de muncă dintre angajaţii serviciului/ centrului; 

7. Propune furnizorului de servicii sociale aprobarea structurii organizatorice şi a numărului de 

personal; 

8. Desfăşoară activităţi pentru promovarea imaginii centrului în comunitate; 

9. Ia în considerare şi analizează orice sesizare care îi este adresată, referitoare la încălcări ale 

drepturilor beneficiarilor în cadrul serviciului pe care îl conduce; 

10. 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; 

11. Organizează activitatea personalului şi asigură respectarea timpului de lucru şi a regulamentului de 

organizare şi funcţionare; 

12. 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; 

13. 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; 

14. Numeşte şi eliberează din funcţie personalul din cadrul serviciului, în condiţiile legii; 

15. Întocmeşte proiectul bugetului propriu al serviciului şi contul de încheiere a exerciţiului bugetar; 

16. Asigură îndeplinirea măsurilor de aducere la cunoştinţă atât personalului, cât şi beneficiarilor a 

prevederilor din regulamentul propriu de organizare şi funcţionare; 

17. Asigură încheierea cu beneficiarii a contractelor de furnizare a serviciilor sociale; 

18. Alte atribuţii prevăzute în standardul minim de calitate aplicabil. 

 

(3) Atribuţiile şefului de centru sunt următoarele: 

1. Asigură coordonarea, îndrumarea şi controlul activităţilor desfăşurate de angajaţii Centrului de 

abilitare şi reabilitare pentru persoane adulte cu dizabilităţi Tg - Cărbuneşti şi propune conducerii DGASPC 
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Gorj cercetări disciplinare prealabile pentru salariaţii care nu îşi îndeplinesc în mod corespunzător atribuţiile, 

cu respectarea prevederilor legale din domeniul furnizării serviciilor sociale, codului muncii etc.; 

2. Întocmeşte procedurile şi realizează demersurile necesare pentru licenţierea serviciilor sociale din 

subordine; 

3. Elaborează rapoartele generale privind activitatea Centrului de abilitare şi reabilitare pentru persoane 

adulte cu dizabilităţi Tg - Cărbuneşti, stadiul implementării obiectivelor şi întocmeşte informări pe care le 

prezintă conducerii DGASPC Gorj; 

4. Propune participarea personalului de specialitate la programele de instruire şi perfecţionare; 

5. Întocmeşte şi prezintă conducerii DGASPC Gorj referate privind necesarul de formare profesională a 

personalului din subordine; 

6. Întocmeşte referate de specialitate privind emiterea unor dispoziţii necesare bunei funcţionări şi 

organizări a Centrului de abilitare şi reabilitare pentru persoane adulte cu dizabilităţi Tg - Cărbuneşti;  

7. Întocmeşte şi prezintă conducerii DGASPC Gorj referatele de necesitate care cuprind necesităţile de 

produse, servicii şi lucrări, valoarea estimată a acestora, specificaţiile tehnice, dacă este cazul, precum şi 

informaţiile de care dispun, potrivit competenţelor; 

8. 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 să răspundă nevoilor 

persoanelor beneficiare, cu avizul prealabil al conducerii DGASPC Gorj; 

9. Întocmeşte raportul anual de activitate; 

10. Asigură buna desfăşurare a raporturilor de muncă dintre angajaţii Centrului de abilitare şi reabilitare 

pentru persoane adulte cu dizabilităţi Tg - Cărbuneşti, precum şi dintre angajaţii şi beneficiarii Centrului de 

abilitare şi reabilitare pentru persoane adulte cu dizabilităţi Tg - Cărbuneşti;  

11. Propune conducerii DGASPC Gorj modificarea structurii organizatorice şi a numărului de personal, 

cu respectarea prevederilor legale; 

12. Întocmeşte şi prezintă conducerii DGASPC Gorj referate de necesitate privind ocuparea posturilor 

vacante din cadrul Centrului de abilitare şi reabilitare pentru persoane adulte cu dizabilităţi Tg - Cărbuneşti, 

respectiv pentru promovarea salariaţilor în funcţie, grad sau treaptă profesională;  

13. Desfăşoară activităţi pentru promovarea imaginii Centrului de abilitare şi reabilitare pentru persoane 

adulte cu dizabilităţi Tg - Cărbuneşti în comunitate, cu avizul prealabil al conducerii DGASPC Gorj; 

14. Duce la îndeplinire prevederile dispoziţiilor Directorului General al DGASPC Gorj, urmăreşte şi 

răspunde de aplicarea în termen a acestora;  

15. Ia în considerare şi analizează orice sesizare care îi este adresată, referitoare la încălcări ale 

drepturilor beneficiarilor în cadrul Centrului de abilitare şi reabilitare pentru persoane adulte cu dizabilităţi 

Tg - Cărbuneşti şi aduce la cunoştinţa conducerii DGASPC Gorj rezultatele analizei; 

16. Răspunde de calitatea activităţilor desfăşurate de personalul din cadrul Centrului de abilitare şi 

reabilitare pentru persoane adulte cu dizabilităţi Tg - Cărbuneşti şi dispune, în limita competenţei, măsuri de 

organizare care să conducă la îmbunătăţirea acestor activităţi sau, după caz, formulează propuneri în acest 

sens; 

17. Organizează activitatea personalului Centrului de abilitare şi reabilitare pentru persoane adulte cu 

dizabilităţi Tg - Cărbuneşti (răspunde de prezenţa personalului din subordine şi de verificarea zilnică a 

condicilor de prezenţă, vizează graficele de lucru, foaia colectivă de prezenţă pe baza  condicii  de prezenţă) 

şi asigură respectarea timpului de lucru şi a regulamentului de organizare şi funcţionare; după aprobarea 

graficelor de lucru de către Directorul general adjunct asistenţă socială adulți, depune o copie a acestora la 

Directorul general adjunct asistenţă socială adulți şi o copie la Serviciul resurse umane, salarizare şi pentru 

funcţia publică; 

18. Reprezintă Centrul de abilitare şi reabilitare pentru persoane adulte cu dizabilităţi Tg - Cărbuneşti în 

relaţiile cu DGASPC Gorj şi, după caz, cu autorităţile şi instituţiile publice, cu persoanele fizice şi juridice 

din ţară şi din străinătate, precum şi în justiţie, cu avizul/ aprobarea conducerii DGASPC Gorj; 

19. Asigură comunicarea şi colaborarea permanentă cu serviciul public de asistenţă socială de la nivelul 

primăriilor, cu alte instituţii publice locale şi organizaţii ale societăţii civile active în comunitate, în folosul 

beneficiarilor, cu avizul prealabil al conducerii DGASPC Gorj; 
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20. Întocmeşte proiectul bugetului propriu al serviciului şi contul de încheiere a exerciţiului bugetar, în 

limitele de competenţă, conform legislaţiei în vigoare, şi le înaintează spre aprobare conducerii DGASPC 

Gorj; 

21. Asigură îndeplinirea măsurilor de aducere la cunoştinţă atât personalului, cât şi beneficiarilor, a 

prevederilor din regulamentul propriu de organizare şi funcţionare; 

22. Asigură încheierea cu beneficiarii a contractelor de furnizare a serviciilor sociale; 

23. Verifică întocmirea situaţiilor statistice; 

24. Răspunde de gestionarea şi arhivarea documentelor din cadrul Centrului de abilitare şi reabilitare 

pentru persoane adulte cu dizabilităţi Tg - Cărbuneşti şi colaborează cu structurile specializate de la nivelul 

DGASPC Gorj privind predarea acestora la arhiva instituţiei, conform nomenclatorului arhivistic; 

25. Identifică nevoile de la nivelul Centrului de abilitare şi reabilitare pentru persoane adulte cu 

dizabilităţi Tg - Cărbuneşti şi întocmeşte referate în vederea luării unor decizii de îmbunătăţire a activităţii şi 

de dotare materială corespunzătoare; 

26. Răspunde de repartizarea sarcinilor personalului din subordine; coordonează şi controlează realizarea 

corectă şi în termen a acestora; 

27. Elaborează fişele de post pentru personalul din subordine şi răspunde de încărcarea echilibrată cu 

sarcini a acestora, reactualizându-le, în raport cu modificările intervenite în competenţele instituţiei; 

28. Întocmeşte fişele anuale de evaluare a performanţelor profesionale individuale pentru salariaţii din 

subordine; 

29. Participă la acţiunile DGASPC Gorj, conform dispoziţiilor date de şeful ierarhic superior; 

30. Programează concediile de odihnă pentru salariaţii din subordine şi urmăreşte efectuarea acestora şi, 

după caz, propune rechemarea lor; 

31. Răspunde de înlocuirea personalului din subordine pe perioada concediilor de odihnă, concediilor 

medicale, concediilor fără salariu etc., asigurând desfăşurarea optimă a activităţii; 

32. Urmăreşte respectarea normelor igienice de preparare, depozitare şi distribuire a hranei 

beneficiarilor; 

33. Repartizează, spre rezolvare, corespondenţa şi celelalte lucrări care intră în atribuţiile structurii 

organizatorice pe care o conduce şi îndrumă personalul din subordine în vederea rezolvării acestora în 

termenul stabilit; 

34. Respectă legislaţia specifică domeniului de activitate şi standardul/ standardele minime de calitate 

specifice serviciului social; 

35. Asigură cunoaşterea de către personalul din subordine a legislaţiei specifice domeniului de activitate 

şi standardul/ standardele minime de calitate specifice serviciului social. Acţionează în vederea respectării  

acestora de către salariaţi; 

36. Asigură îndrumare şi asistenţă personalului din subordine în vederea realizării sarcinilor de serviciu 

şi participă  la  elaborarea  sau,  după caz,  realizarea  lucrărilor de  complexitate  sau  importanţă deosebită; 

37. Răspunde de confidenţialitatea datelor şi lucrărilor executate, stabilind reguli pentru personalul din 

subordine, pentru a fi păstrată confidenţialitatea acestora; 

38. Asigură accesul la date a persoanelor din afara instituţiei (cu temă de control) şi informează 

conducerea DGASPC Gorj despre modul şi stadiul desfăşurării controlului; 

39. Emite note interne pentru personalul din subordine; 

40. Răspunde de registrele care sunt întocmite în cadrul Centrului de abilitare şi reabilitare pentru 

persoane adulte cu dizabilităţi Tg - Cărbuneşti în ceea ce priveşte realitatea, legalitatea şi corectitudinea 

datelor; 

41. Răspunde de circuitul documentelor elaborate la nivelul Centrului de abilitare şi reabilitare pentru 

persoane adulte cu dizabilităţi Tg - Cărbuneşti; 

42. Răspunde de elaborarea şi respectarea procedurilor scrise şi formalizate pentru activităţile 

desfăşurate în cadrul Centrului de abilitare şi reabilitare pentru persoane adulte cu dizabilităţi Tg - 

Cărbuneşti; 

43. Asigură şi răspunde de organizarea controlului financiar intern şi a inventarierii patrimoniului 

Centrului de abilitare şi reabilitare pentru persoane adulte cu dizabilităţi Tg - Cărbuneşti şi răspunde de 

modul de utilizare a fondurilor repartizate, conform normativelor financiare; 



14 

 

44. Coordonează desfăşurarea operaţiunilor de inventariere, casare şi declasare, potrivit dispoziţiilor 

legale în vigoare; 

45. Aduce la cunoştinţa personalului din subordine Regulamentul Intern, Regulamentul de Organizare şi 

Funcţionare, normele de conduită aplicabile personalului contractual din autoritățile și instituțiile publice 

prevăzute în Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, precum şi 

procedurile operaţionale, pe bază de semnătură şi răspunde de respectarea prevederilor acestora; 

46. Respectă, prin activitatea pe care o desfăşoară, “Standardele specifice minime obligatorii de calitate 

pentru servicii sociale cu cazare de tip Centru de abilitare şi reabilitare pentru persoane adulte cu 

dizabilităţi”; 

47. Respectă prevederile Regulamentului Intern, Regulamentului de Organizare şi Funcționare, normele 

de conduită aplicabile personalului contractual din autoritățile și instituțiile publice prevăzute în Ordonanţa 

de urgenţă a Guvernului nr. 57/ 2019 privind Codul administrativ, precum şi prevederile procedurilor 

operaţionale ale Centrului de abilitare şi reabilitare pentru persoane adulte cu dizabilităţi Tg - Cărbuneşti; 

48. Răspunde de organizarea şi desfăşurarea efectivă a verificării prezenţei beneficiarilor în Centrul de 

abilitare şi reabilitare pentru persoane adulte cu dizabilităţi Tg - Cărbuneşti şi sesizează de îndată 

conducerea instituţiei şi organele abilitate în situaţia identificării absenţei nemotivate/ nejustificate a 

acestora; 

49. Primeşte şi soluţionează orice alte sarcini dispuse de şeful ierarhic superior, pentru buna organizare 

şi desfăşurare a activităţii la nivelul Centrului de abilitare şi reabilitare pentru persoane adulte cu dizabilităţi 

Tg - Cărbuneşti; 

50. Răspunde pentru neexecutarea sau executarea defectuoasă a atribuţiilor ce-i revin în competenţă, 

corespunzător actelor şi faptelor săvârşite, în condiţiile legii; 

51. Îndeplineşte şi alte atribuţii prevăzute în standardul minim de calitate aplicabil, precum şi în actele 

normative incidente organizării şi desfăşurării activităţii la nivelul Centrului de abilitare şi reabilitare pentru 

persoane adulte cu dizabilităţi Tg - Cărbuneşti. 

 

(4) Atribuţiile coordonatorului personalului de specialitate sunt următoarele: 

1. Asigură coordonarea, îndrumarea si controlul activităţilor desfăşurate de personalul de specialitate si 

auxiliar din cadrul serviciului şi propune şefului de centru sancţiuni disciplinare, pentru salariaţii care nu îşi 

îndeplinesc în mod corespunzător atribuţiile cu respectarea prevederilor legale din domeniul furnizării 

serviciilor sociale, Codului muncii etc.; 

2. Elaborează rapoartele generale privind activitatea personalului de specialitate și auxiliar, stadiul 

implementării obiectivelor şi întocmeşte informări pe care le prezintă şefului de centru; 

3. Propune şefului de centru participarea personalului de specialitate la programe de instruire şi 

perfecţionare; 

4. Colaborează cu alte centre/ alţi furnizori de servicii sociale și/sau alte structuri ale societăţii civile în 

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

calităţii serviciilor, precum și pentru identificarea celor mai bune servicii care să răspundă nevoilor 

persoanelor beneficiare; 

5. Asigură buna desfăşurare a raporturilor de muncă dintre angajaţii Centrului de abilitare şi reabilitare 

pentru persoane adulte cu dizabilităţi Tg - Cărbuneşti; 

6. Întocmeşte raportul anual de activitate al personalului de specialitate şi auxiliar; 

7. Propune șefului de centru structura organizatorică şi numărul de personal pentru personalul de 

specialitate și auxiliar; 

8. Desfăşoară activităţi pentru promovarea imaginii centrului în comunitate; 

9. Ia în considerare şi analizează orice sesizare care îi este adresată, referitoare la încălcări ale 

drepturilor beneficiarilor şi informează şeful de centru; 

10. Răspunde de calitatea activităţilor desfăşurate de personalul de specialitate şi auxiliar 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 șefului de centru; 

11. Organizează activitatea personalului de specialitate şi auxiliar şi asigură respectarea timpului de  

lucru şi a  regulamentului de organizare şi funcţionare; 
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12. Fundamentează şi elaborează propuneri pentru bugetul anual în legătură cu activitatea personalului 

de specialitate şi auxiliar şi le prezintă șefului de centru; 

13. Asigură îndeplinirea măsurilor de aducere la cunoştinţă, atât personalului de specialitate şi auxiliar, 

cât şi beneficiarilor, a prevederilor din regulamentul propriu de organizare şi funcţionare; 

14. Răspunde de încheierea, cu beneficiarii, a contractelor de furnizare a serviciilor sociale; 

15. Întocmeşte fişele posturilor pentru personalul de specialitate şi auxiliar; 

16. Realizează, anual, evaluarea, personalului de specialitate şi auxiliar şi o prezintă şefului de centru; 

17. Răspunde de elaborarea şi aplicarea planului de instruire şi formare profesională pentru personalul de 

specialitate şi auxiliar. 

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

(6) 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. 

(7) Sancţionarea disciplinară sau eliberarea din funcţie a conducătorilor instituţiei se face în condiţiile legii. 

 

ARTICOLUL 10 

Personalul de specialitate de îngrijire şi asistenţă  

Personal de specialitate şi auxiliar 

(1) Personalul de specialitate este următorul: 

- 1 post medic (cod COR 221201); 

- 1 post masor (cod COR 325501); 

- 2 posturi asistent social (cod COR 263501); 

- 1 post psiholog (cod COR 263411); 

- 1 post psihopedagog (cod COR 263412); 

- 1 post kinetoterapeut (cod COR 226405); 

- 2 posturi terapeut ocupaţional (cod COR 263419); 

- 9 posturi asistent medical (cod COR 222101); 

- 9 posturi infirmieră (cod COR 532103); 

- 3 posturi îngrijitoare (cod COR 532104). 

 

 (2) Atribuţii ale personalului de specialitate: 

1. Asigură derularea etapelor procesului de acordare a serviciilor sociale cu respectarea prevederilor 

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

2. Colaborează cu specialişti din alte centre în vederea soluţionării cazurilor, identificării de resurse; 

3. Monitorizează respectarea standardelor minime de calitate; 

4. Sesizează conducerii centrului situaţii care pun în pericol siguranţa beneficiarului, situaţii de 

nerespectare a prevederilor prezentului regulament etc.; 

5. Întocmeşte rapoarte periodice cu privire la activitatea derulată; 

6. Face propuneri de îmbunătăţire a activităţii, în vederea creşterii calităţii serviciului şi respectării 

legislaţiei; 

7. Alte atribuţii prevăzute în standardul minim de calitate aplicabil. 

 

(3) Atribuţiile medicului sunt următoarele: 

1. Face propuneri de îmbunătăţire a activităţii, în vederea creşterii calităţii serviciului şi respectării 

legislaţiei; 

2. Organizează şi răspunde de activitatea de asistenţă medicală acordată tuturor beneficiarilor din cadrul 

Centrului de abilitare şi reabilitare pentru persoane adulte cu dizabilităţi Tg - Cărbuneşti; 

3. Efectuează examenul general al beneficiarilor la primirea în cadrul Centrului de abilitare şi reabilitare 

pentru persoane adulte cu dizabilităţi Tg - Cărbuneşti şi consemnează, în fişe, rezultatul examinărilor; 

4. Efectuează consultaţii de specialitate şi diagnosticare a beneficiarilor. Întocmeşte, completează şi 

actualizează, în permanenţă, fişa de observaţie privind starea de sănătate a beneficiarilor; 
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5. Efectuează, zilnic, vizita beneficiarilor, îi examinează pe cei care prezintă semne de îmbolnăvire şi 

recomandă măsurile ce se impun; 

6. Urmăreşte şi răspunde de starea de sănătate şi dezvoltare somatică şi psihomotorie a beneficiarilor din 

cadrul centrului, stabileşte şi efectuează examinări periodice, întocmeşte fişele medicale pentru fiecare 

beneficiar în parte şi supraveghează aplicarea tratamentelor specifice; 

7. Efectuează triajul epidemiologic al personalului repartizat la sala de mese şi al beneficiarilor 

repartizaţi pe sectoarele: sala de mese, bucătărie, brutărie şi carmangerie; 

8. Parafează şi propune, spre aprobare, referatul de necesitate pentru medicamente şi materiale sanitare 

întocmit de asistentul medical gestionar; 

9. Verifică şi parafează registrele, condicile cabinetului medical şi fişa medicaţiei beneficiarului; 

10. Verifică şi parafează Fişa de monitorizare a stării de sănătate a beneficiarului; 

11. Întocmeşte, săptămânal, meniurile beneficiarilor: cel normal sau, după caz, meniurile de regim 

igieno- dietetic şi efectuează calculul caloriilor/ meniu; 

12. Întocmeşte, împreună cu echipa pluridisciplinară, fişele de evaluare/ reevaluare, planurile de 

intervenţie, planurile personalizate de servicii pentru toţi beneficiarii, precum şi fişele de ieşire în caz de 

nevoie; 

13. Răspunde de organizarea şi funcţionarea  carantinei, în diferite situaţii; 

14. Stabileşte programul de recuperare al beneficiarilor în funcţie de diagnostic; 

15. Stabileşte cadrele medicale care sunt obligate să însoţească beneficiarii la controale de specialitate 

sau la internarea în spital; 

16. Întocmeşte şi răspunde de respectarea graficului de lucru al cadrelor medicale din subordine; 

17. Controlează şi supraveghează permanent curăţenia din unitate, respectarea indicaţiilor privind orele 

de masă, perioadele de somn şi organizarea regimului de viaţă al beneficiarilor, informează conducerea 

Centrului de abilitare şi reabilitare pentru persoane adulte cu dizabilităţi Tg - Cărbuneşti cu privire la 

abaterile constatate în acest sens; 

18. Urmăreşte respectarea normelor igienice, de porţionare şi de distribuire a hranei beneficiarilor; 

19. Împreună cu asistentul social al Centrului de abilitare şi reabilitare pentru persoane adulte cu 

dizabilităţi Tg - Cărbuneşti ia măsuri ca părinţii sau rudele beneficiarilor să fie anunţate în caz de 

îmbolnăviri grave ale acestora; 

20. Urmăreşte stocurile de medicamente, materiale sanitare şi echipamente medicale necesare bunei 

desfăşurări a activităţii cabinetului medical; 

21. Întocmeşte baremul aparatului de urgenţă şi respectarea acestuia de către personalul medical mediu; 

22. Întocmeşte referate cu privire la necesarul de medicamente, materiale sanitare, echipamente medicale 

necesare bunei desfăşurări a activităţii cabinetului medical; 

23. Supervizează recepţia, depozitarea, eliberarea şi administrarea medicamentelor pentru beneficiari, 

respectând toate principiile şi situaţiile posibile; 

24. Ia măsuri pentru trimiterea la medicul specialist a beneficiarilor, atunci când situaţia o impune; 

25. Colaborează permanent cu medicul de familie al beneficiarilor, cu medicii specialişti şi medicii 

curanţi în perioada internării în unităţi medicale, în vederea satisfacerii nevoilor individuale de sănătate; 

26. Recomandă şi controlează aplicarea măsurilor curative - profilactice menite să apere sănătatea 

beneficiarilor şi propune conducerii  Centrului de abilitare şi reabilitare pentru persoane adulte cu dizabilităţi 

Tg - Cărbuneşti măsurile igienico - sanitare ce trebuie luate; 

27. Acordă asistenţă medicală curentă şi de urgenţă pentru beneficiari; 

28. Are obligaţia de a efectua analizele medicale, conform legislaţiei în vigoare; 

29. Participă la derularea de proiecte medicale şi studii, în vederea îmbunătăţirii stării de sănătate şi a 

prevenirii îmbolnăvirii beneficiarilor; 

30. Foloseşte Fişa beneficiarului, în care consemnează intervenţia şi durata acesteia; 

31. Îndeplineşte şi alte sarcini trasate de către şefii ierarhici superiori. 

 

(4) Atribuţiile masorului sunt următoarele: 

1. Desfăşoară activităţi de recuperare motorii şi stimulatorii stabilite de medic direct cu beneficiarii de 

servicii; 
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2. Urmăreşte crearea unui climat de încredere şi prietenie cu beneficiarii de servicii, pentru înlesnirea 

comunicării şi înregistrarea de rezultate pozitive; 

3. Participă la programe de formare în domeniul masajului; 

4. Întocmeşte documente specifice pentru activităţile la care participă şi i se solicită de către superior; 

5. Îndeplineşte activităţi de supraveghere a beneficiarilor atunci când este solicitată această activitate în 

mod direct, conform unui grafic de supraveghere sau pe perioade scurte solicitate de către şefii ierarhici 

superiori în scopul bunei desfăşurări a activităţii; 

6. Evaluează şi reevaluează în timp progresele făcute de beneficiar, adaptează planul de tratament în  

funcţie de evoluţia acestuia; 

7. Foloseşte Fişa beneficiarului, în care consemnează intervenţia şi durata acesteia; 

8. Poartă în permanenţă echipamentul de protecţie stabilit; 

9. Respectă, în permanenţă, drepturile şi confidenţialitatea privind evoluţia stării de sănătate a 

beneficiarului; 

10. Respectă, prin activitatea pe care o desfăşoară, Ordinul Ministerului Muncii și Justiției Sociale nr. 

82/ 2019 privind aprobarea standardelor specifice minime de calitate obligatorii pentru serviciile sociale 

destinate persoanelor adulte cu dizabilităţi; 

11. Îndeplineşte şi alte sarcini trasate de către şefii ierarhici superiori. 

 

(5) Atribuţiile asistentului social sunt următoarele: 

1. Face propuneri de îmbunătăţire a activităţii, în vederea creşterii calităţii serviciului şi respectării 

legislaţiei; 

2. Monitorizează toate informaţiile despre beneficiarii aflaţi în unitate, în baza:  

- actelor de stare civilă: nume şi prenume, codul numeric personal, data şi locul naşterii, 

numele şi prenumele părinţilor; 

- data şi împrejurările care au impus măsura instituţionalizării; 

- anchetei sociale de la primăriile în raza cărora se află domiciliul părinţilor beneficiarului; 

- date şi informaţii despre situaţia şcolară a beneficiarului; 

- rapoartele de vizită; 

- comportamentul beneficiarului; 

- vizitele părinţilor, rudelor apropiate. 

3. Monitorizează toate informaţiile despre părinţii beneficiarului aflaţi în centru: domiciliul, ocupaţia, 

vârsta, studii, veniturile pe care le realizează, starea sănătăţii, starea materială, comportamentul în familie şi 

comunitate, date despre locuinţă, anexe gospodăreşti, dacă au în întreţinere alte persoane; 

4. Întocmeşte, potrivit prevederilor legale în vigoare, documentele ce constituie dosarul personal al 

beneficiarului; 

5. Răspunde de consemnarea, în caietul de vizită al unităţii, a tuturor vizitelor  pe care părinţii, rudele sau 

alte persoane le fac beneficiarilor, consemnează în caietul de vizită date despre vizitatori, scopul fiecărei 

vizite şi intenţiile acestora; 

6. Ţine permanent legătura cu părinţii şi rudele apropiate ale beneficiarilor din unitate; 

7. Respectă termenul de revizuire al certificatului de încadrare în grad de handicap al fiecărui beneficiar, 

întocmind dosarul cu actele necesare emiterii uni nou certificat, pe care îl înaintează la Comisia de Evaluare 

a Persoanelor Adulte cu Handicap Gorj, în timp util; 

8. Întocmeşte documentele necesare pentru Serviciul de Evidenţă a Populaţiei în vederea efectuării 

cărţilor de identitate, de aplicare a vizelor de reşedinţă a beneficiarilor nou internaţi; 

9. Întocmeşte Registrul pentru evidenţa beneficiarilor din unitate, consemnând, în acesta, intrările şi 

ieşirile acestora; 

10. Îndeplineşte atribuţia de curator pentru beneficiarii care nu au aparţinători legali; 

11. Se ocupă de semnarea contractelor de furnizare a serviciilor de asistenţă socială cu familiile 

beneficiarilor; 

12. Solicită, ori de câte ori este nevoie, anchete sociale de la primăriile în a căror rază de activitate se 

află domiciliul părinţilor beneficiarilor şi verifică dacă se menţin împrejurările care au determinat instituirea 

măsurii de protecţie; 
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13. Ţine permanent legătura cu părinţii şi familia beneficiarilor și se deplasează cel puţin o dată pe an la 

domiciliul acestora pentru a vedea şi constata starea materială a acestora; 

14. Identifică şi participă la dezvoltarea reţelei comunitare în vederea facilitării accesului beneficiarilor 

la serviciile oferite de instituţiile şi organizaţiile administraţiei publice locale; 

15. Asigură eficienţa intervenţiei, prin identificarea unor modalităţi practice de colaborare între unitate şi 

instituţiile/organizaţiile comunitare cu rol în abilitarea, reabilitarea şi integrarea socio-profesională  a 

persoanelor cu handicap; 

16. Participă la elaborarea materialelor informative  ale unităţii, aplicate în procesul de furnizare a 

serviciilor către beneficiari; 

17. Participă la realizarea „Standardelor minime de calitate ale centrelor rezidenţiale pentru persoane cu 

handicap” fiind responsabil de caz pentru un număr de beneficiari desemnaţi de conducerea centrului; 

18. Face parte din echipa multidisciplinară care efectuează evaluarea nevoilor individuale ale 

beneficiarilor în termen de maxim 5 zile de la admiterea acestora în centru, întocmind  „Fişa de evaluare”. 

Împreună cu ceilalţi membri ai echipei multidisciplinare, pe baza „Fişei de evaluare“, stabileşte „Planul 

personalizat de intervenţie”; 

19. Pe baza „Planului personalizat de intervenţie”, elaborează  „Planificarea activităţilor”, pentru fiecare 

beneficiar repartizat prin dispoziţie internă şi urmăreşte respectarea acestuia; 

20. În realizarea „Planului personalizat de intervenţie” şi a „Planificării activităţilor” se va ţine cont de 

opţiunile beneficiarului şi a reprezentatului legal care se aduc la cunoştinţă acestuia; 

21. Participă la asigurarea serviciilor de integrare/ reintegrare familială şi comunitară, în baza 

programului de integrare/reintegrare socială; 

22. Asigură informarea beneficiarilor asupra valorilor promovate în comunitate, asupra drepturilor şi 

obligaţiilor lor în calitate de cetăţeni; 

23. Monitorizează activitatea persoanelor cu dizabilităţi angajate în unitate la secţiile protejate şi 

participă la integrarea şi incluziunea socială a acestora în comunitate; 

24. Organizează, împreună cu personalul de specialitate, serbări cu ocazia Crăciunului, dar şi activităţi 

specifice diferitelor evenimente precum: Ziua Persoanelor cu Handicap, ziua de naştere a fiecărui beneficiar, 

Paşte etc; 

25. Desfăşoară activităţi educaţionale, colaborând şi comunicând cu: psihologul, psihopedagogul, 

educatorul, kinetoterapeutul şi medicul unităţii; 

26. Iniţiază activităţi educative speciale pentru adaptarea beneficiarilor la viaţa socială şi formarea unei 

conduite civilizate. Urmăreşte, permanent, formarea şi consolidarea deprinderilor de igenă, ordine, curăţenie 

şi autoservire; 

27. Întocmeşte şi consemnează datele necesare în „Registrele de evidenţă” prevăzute de ,,Standardele 

minime de calitate pentru serviciile sociale cu cazare organizate ca centre rezidenţiale destinate persoanelor 

adulte cu dizabilităţi” în vigoare; 

28. Foloseşte Fişa beneficiarului, în care consemnează intervenţia şi durata acesteia; 

29. Îndeplineşte şi alte sarcini trasate de către şefii ierarhici superiori. 

 

(6) Atribuţiile psihologului sunt următoarele: 

1. Realizează evaluarea psihologică a beneficiarilor de servicii; 

2. Stabileşte programul individual al beneficiarului de terapie psihosocială, cu obiectivele şi activităţile 

de urmat, după stabilirea concluziilor evaluării; 

3. Stabileşte un orar de lucru individual cu beneficiarii de servicii aflaţi în urmărire; 

4. Aplică, periodic, grile de evaluare a programelor de terapie, urmărind evoluţia stării beneficiarului de 

servicii; 

5. Întocmeşte şi participă la programele de integrare socială pentru beneficiarii de servicii propuşi 

dezinstituţionalizării; 

6.Transmite informaţii şi cunoştinţe cu privire la diagnosticul beneficiarului de servicii, regulile de bază 

pentru ameliorarea prognosticului; 

7. Organizează, periodic, întâlniri cu instructorul de educaţie, pentru stabilirea obiectivelor şi activităţilor 

cuprinse în programul individual al beneficiarului de servicii; 

8. Urmăreşte modul în care acestea sunt aplicate şi monitorizează permanent rezultatele obţinute; 
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9. Discută permanent cu asistentul social despre programul individual al beneficiarului de servicii, 

stabilind acţiuni comune de îmbunătăţire a stării acestuia; 

10. Întocmeşte programe de evaluare periodică a personalului din instituţie, la solicitarea şefului de 

centru; 

11. Face propuneri şefului de centru pentru reorganizarea activităţii beneficiarilor de servicii, precum şi a 

programelor de lucru ale personalului de educaţie; 

12. Participă la diferite întâlniri de specialitate, dacă este solicitat de şeful de centru; 

13. Întocmeşte documentele specifice (fişe individuale, fișa de monitorizare, fişa de evaluare, rapoarte, 

analize) pentru activităţile la care participă şi care i se solicită de şeful de centru; 

14. Îndeplineşte activităţi de supraveghere a beneficiarilor, atunci când este solicitată această activitate în 

mod direct, conform unui grafic de supraveghere sau pe perioade scurte, solicitate de către şefii ierarhici 

superiori, în scopul bunei desfăşurări a activităţii; 

15. Foloseşte Fişa beneficiarului, în care consemnează intervenţia şi durata acesteia; 

16. Poartă, în permanenţă, echipamentul de protecţie stabilit; 

17. Respectă, în permanenţă, drepturile şi confidenţialitatea privind evoluţia stării de sănătate a 

beneficiarului; 

18. Respectă, prin activitatea pe care o desfăşoară, Ordinul Ministerului Muncii și Justiției Sociale nr. 

82/ 2019 privind aprobarea standardelor specifice minime de calitate obligatorii pentru serviciile sociale 

destinate persoanelor adulte cu dizabilităţi; 

19. Îndeplineşte şi alte sarcini trasate de către şefii ierarhici superiori. 

 

(7) Atribuţiile asistentului medical sunt următoarele: 

1. Face propuneri de îmbunătăţire a activităţii, în vederea creşterii calităţii serviciului şi respectării 

legislaţiei; 

2. Administrează tratamentul medical beneficiarilor din centru, conform prescripţiei medicale şi 

completează/actualizează datele în registrele şi condicile cabinetului medical, după cum urmează: 

- Registru de consultaţii; 

- Registru intrări-ieşiri aparat de urgenţă; 

- Registru ieşiri aparat de urgenţă; 

- Registru de consultaţii pentru medicamente cu conţinut stupefiant; 

- Registru pentru evidenţa mişcării produselor stupefiante; 

- Registru de administrare a medicamentelor cu conţinut stupefiant; 

- Registru pentru medicamentele retrase/ reintroduse; 

- Condica de medicamente cu conţinut stupefiant; 

- Condica de medicamente cu conţinut toxic; 

- Condica de medicamente pentru afecţiuni acute şi cronice; 

- Condica de medicamente pentru aparat de urgenţă; 

- Condica de medicamente pentru ieşire din aparatul de urgenţă; 

- Baremul de medicamente şi materiale sanitare; 

- Fişa medicaţiei beneficiarului; 

- Fişa de monitorizare a stării de sănătate a beneficiarului. 

3. Răspunde de corectitudinea datelor pe care le consemnează în documentele specifice de îngrijire; 

4. Urmăreşte starea de sănătate a beneficiarilor, consemnează în registru stările de crize şi agitaţie psiho-

motorie precum şi afecţiunile acute apărute, informează operativ medicul asupra evoluţiei acestora; 

5. Verifică igiena personalului şi echiparea beneficiarilor nou internaţi şi ia măsuri pentru îndeplinirea, în 

mod corespunzător, a acestora; 

6.Supraveghează menţinerea condiţiilor de igienă şi a toaletei internaţilor imobilizaţi sau cu deficienţe 

locomotorii; 

7. Acţionează şi răspunde de crearea unei atmosfere corespunzătoare, de apropiere sufletească şi  

acceptare din partea tinerilor, în vederea respectării programului de activităţi şi odihnă, păstrării ordinii şi 

liniştii necesare confortului psiho - social; 

8. Programează şi însoţeşte beneficiarii la unităţile competente, în vederea efectuării examenelor 

medicale de specialitate sau investigaţiilor de laborator, ocupându-se de preluarea rezultatelor, prelevează 
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produsele biologice pentru analize curente indicate de medic şi înscrie în foaia de observaţie rezultatele 

investigaţiilor efectuate; 

9. Asigură asistenţa medicală de urgenţă în timpul excursiilor, taberelor sau plimbărilor organizate cu 

beneficiarii; 

10.  Pregăteşte condiţiile necesare pentru examenul medical şi ajută medicul în realizarea acestuia. 

Asigură recoltarea probelor serologice la indicaţia medicului; 

11. Efectuează tratamentul per-os şi injectabil, intravenos, intramuscular, intra-dermic, subcutanat, 

perfuzibil, la recomandarea medicului şi ajută medicul la realizarea tratamentelor care nu intră în 

competenţa sa; 

12. Prepară soluţiile de substanţe clorigene dezinfectante pentru igienizarea dormitoarelor, grupurilor 

sociale etc; 

13. Propune aprovizionarea cu medicamente a unităţii şi răspunde de preluarea şi distribuirea acestora. 

Sprijină şi participă la hrănirea adulţilor internaţi; 

14. Răspunde de întocmirea situaţiei zilnice a mişcării adulţilor internaţi şi asigură înregistrarea acestora; 

15. Participă la vizita efectuată de medic pe saloane; 

16. Asigură păstrarea, utilizarea instrumentarului şi a aparaturii din dotare în bune condiţii; 

17. La terminarea serviciului efectuează predarea individuală a beneficiarilor, iar în registrul de predare - 

preluare menţionează urmărirea şi continuarea procesului de tratament, exploatări funcţionale şi îngrijire. Se 

asigură că raportul de tură cuprinde informaţii cu privire la problemele de sănătate ale beneficiarilor, de 

exemplu temperatură, tensiune arterială, puls, stare generală alterată; 

18. Asigură sterilizarea instrumentarului folosit în centru şi răspunde de luarea tuturor măsurilor de 

asepsie şi antisepsie necesare pentru prevenirea transmiterii infecţiilor  nozocomiale; 

19. Asigură păstrarea rezultatelor investigaţiilor la foaia de observaţie a beneficiarului şi evidenţele 

specifice acestuia; 

20. Supraveghează preluarea, pe bază de inventar, a obiectelor personale ale internaţilor de către 

salariatul desemnat de conducerea centrului, în vederea păstrării lor; 

21. Asigură păstrarea secretului profesional şi oferă informaţii părinţilor şi rudelor acestora numai în 

interesul beneficiarului; 

22. Poartă echipamentul de protecţie în timpul serviciului şi ia măsuri pentru păstrarea curăţeniei şi 

igienei în incinta centrului; 

23. Participă la instructajele şi cursurile organizate de unitate; 

24. Participă la efectuarea controlului epidemiologic şi la aplicarea măsurilor igienico - sanitare care se 

impun. Efectuează, periodic, analizele medicale personale, conform normelor sanitare în vigoare; 

25. Are obligaţia să prezinte la unitate autorizaţia de liberă practică, vizată anual, precum şi asigurarea 

de malpraxis; 

26. Respectă, în permanenţă, drepturile şi confidenţialitatea privind evoluţia stării de sănătate a 

beneficiarului; 

12. Respectă, prin activitatea pe care o desfăşoară, Ordinul Ministerului Muncii și Justiției Sociale nr. 

82/ 2019 privind aprobarea standardelor specifice minime de calitate obligatorii pentru serviciile sociale 

destinate persoanelor adulte cu dizabilităţi; 

27. Foloseşte Fişa beneficiarului, în care consemnează intervenţia şi durata acesteia; 

28. Îndeplineşte şi alte sarcini trasate de către şefii ierarhici superiori. 

 

(8) Atribuţiile psihopedagogului sunt următoarele: 

1. Face propuneri de îmbunătăţire a activităţii, în vederea creşterii calităţii serviciului şi respectării 

legislaţie; 

2. Iniţiază şi desfăşoară activităţi psihopedagogice individuale şi de grup pentru formarea deprinderilor 

normale de comportament, dezvoltarea comunicării şi stimularea capacităţii de percepţie vizuală şi auditivă; 

3. Elaborează programe de lucru individuale, centrate pe fiecare beneficiar, în vederea dezvoltării 

perspicacităţii şi coordonării vizuo - motorii; 

4. Se preocupă de formarea şi consolidarea deprinderilor lexico - grafice, de educaţia lingvistică 

(dezvoltarea comunicării verbale); 
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5. Iniţiază activităţi educative speciale pentru adaptarea beneficiarilor la viaţa socială şi formarea unei 

conduite civilizate. Urmăreşte, permanent, formarea şi consolidarea deprinderilor de igienă, ordine, 

curăţenie şi autoservire; 

6. Organizează permanent activităţi instructiv - educative şi recreative, atât în cadrul grupului, cât şi 

individual cu fiecare beneficiar când este cazul, utilizând ludoterapia, terapii de expresie şi ocupaţionale: 

artterapie, meloterapie, terapie prin muncă -ergoterapie; 

7. Desfăşoară activităţi educaţionale, colaborând şi comunicând permanent cu psihologul, 

kinetoterapeutul, educatorul, asistenţii sociali şi medicul unităţii; 

8. Observă starea de sănătate fizică şi psihică a beneficiarului şi informează conducerea unităţii, 

personalul cabinetului medical şi psihologic cu privire la orice modificare intervenită în sănătatea şi 

dezvoltarea tânărului cu handicap; 

9. Propune îmbunătăţirea bazei didactico-materiale necesare desfăşurării activităţilor educativ -

recreative. Întocmeşte necesarul de rechizite materiale, sportive, didactice etc. pentru beneficiari; 

10. Răspunde de existenţa şi starea de utilizare a materialelor repartizate; 

11. Participă la elaborarea materialelor informative ale unităţii, aplicate în procesul de furnizare a 

serviciilor către beneficiari; 

12. Participă la realizarea ,,Standardelor minime de calitate ale centrelor rezidenţiale pentru persoane 

adulte cu handicap”, fiind responsabil de caz pentru un număr de beneficiari desemnaţi de conducerea 

centrului; 

13. Face parte din echipa multidisciplinară care efectuează evaluarea nevoilor individuale ale 

beneficiarilor, în termen de maximum 5 zile de la admiterea acestora în centru, întocmind ,,Fişa de 

evaluare”. Împreună cu ceilalţi membri ai echipei multidisciplinare, pe baza ,,Fişei de evaluare”, stabileşte 

,,Planul personalizat  de intervenţie”; 

14. Pe baza ,,Planului personalizat de intervenţie, elaborează un ,,Planului personalizat de intervenţie” 

pentru fiecare beneficiar, repartizat prin dispoziţie internă, şi urmăreşte respectarea acestuia. În realizarea 

,,Planului personalizat de intervenţie” şi a ,,Planificării activităţilor” va ţine cont de opţiunile beneficiarului 

şi a reprezentantului legal, care se aduc la cunoştinţa acestuia; 

15. Oferă sprijin, suport moral şi consiliere beneficiarilor şi aparţinătorilor acestora; 

16. Acordă consiliere psihopedagogică pentru menţinerea, crearea, dezvoltarea şi normalizarea relaţiilor 

familiale, având permanent în vedere principiul respectării interesului beneficiarului; 

17. Participă la asigurarea serviciilor de integrare-reintegrare familială şi comunitară în baza 

programului de integrare-reintegrare socială; 

18. Asigură informarea beneficiarilor asupra valorilor promovate în comunitate, asupra drepturilor şi 

obligaţiilor lor în calitate de cetăţeni; 

19. Monitorizează activitatea beneficiarilor cu dizabilităţi repartizaţi pe secţiile protejate; 

20. Identifică şi participă la dezvoltarea reţelei comunitare în vederea facilitării accesului beneficiarilor 

la serviciile oferite de instituţiile şi organizaţiilor administraţiei publice locale. Asigură  eficienţa intervenţiei 

prin identificarea unor modalităţi practice de colaborare între unitate şi instituţiile/organizaţiile comunitare 

cu rol în abilitarea, reabilitarea şi integrarea socio-profesională a persoanelor cu handicap; 

21. Propune conducerii centrului, organizarea de excursii în scopul recreării şi socializării beneficiarilor. 

Însoţeşte şi supraveghează beneficiarii în timpul excursiilor sau plimbărilor organizate; 

22. Organizează, împreună cu personalul de specialitate, serbări cu ocazia Crăciunului, dar şi activităţi 

specifice diferitelor evenimente precum: Ziua Persoanelor cu Handicap, ziua de naştere a fiecărui beneficiar, 

Paşti etc; 

23. Întocmeşte şi consemnează datele necesare în „Registrele de evidenţă”, prevăzute de Ordinul 

Ministerului Muncii și Justiției Sociale nr. 82/ 2019 privind aprobarea standardelor specifice minime de 

calitate obligatorii pentru serviciile sociale destinate persoanelor adulte cu dizabilităţi; 

24. Foloseşte Fişa beneficiarului, în care consemnează intervenţia şi durata acesteia; 

25. Poartă, în permanenţă, echipamentul de protecţie stabilit; 

26. Respectă, în permanenţă, drepturile şi confidenţialitatea privind evoluţia stării de sănătate a 

beneficiarului; 
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27. Respectă, prin activitatea pe care o desfăşoară, Ordinul Ministerului Muncii și Justiției Sociale nr. 

82/ 2019 privind aprobarea standardelor specifice minime de calitate obligatorii pentru serviciile sociale 

destinate persoanelor adulte cu dizabilităţi; 

28. Îndeplineşte şi alte sarcini trasate de către şefii ierarhici superiori. 

 

(9) Atribuţiile kinetoterapeutului sunt următoarele: 

1. Face propuneri de îmbunătăţire a activităţii, în vederea creşterii calităţii serviciului şi respectării 

legislaţiei; 

2. Ca membru al echipei profesionale, stabileşte planul de tratament specific, obiectivele, specifice, 

programul de lucru, locul şi modul de desfăşurare în vederea educării/ reeducării unor deficienţe, prevenirea 

sau recuperarea unor dizabilităţi ca urmare a unor boli, leziuni sau pierderea unui segment al corpului; 

3. Utilizează tehnici, exerciţii, masaje, aplicaţii cu gheaţă, apă şi căldură, diferite procedee conform 

conduitei terapeutice  şi obiective fixate; 

4. Stabileşte necesarul de echipament şi se implică în procurarea acestuia; 

5. Stabileşte programul de kinetoterapie care trebuie urmat de beneficiarul de servicii şi instruieşte 

persoanele implicate în îngrijirea acestuia în aplicarea acelui program; 

6. Evaluează amănunţit capacitatea funcţională a beneficiarului pentru terapia ocupaţională; 

7. Analizează concordanţa dintre posibilităţile beneficiarilor şi exigenţele specifice diferitelor activităţi, 

în scopul orientării către o activitate concretă; 

8. Ține cont de îndrumarea cadrelor medicale de specialitate, luând în considerare diagnosticul clinic şi 

funcţional, tratamentele aplicate, capacitatea restantă de muncă a beneficiarului, starea fizică şi psihică a 

acestuia; 

9. Evaluează şi reevaluează progresele făcute de beneficiar în timp, adaptează planul de tratament în 

funcţie de evoluţia acestuia; 

10. Asistă şi dă indicaţii – în programul de kinetoterapie – personalului care nu este de specialitate 

(asistent social, terapeut ocupaţional, instructor de educaţie, infirmieră); 

11. Se implică în activităţile complementare ale instituţiei; 

12. Dezvoltă relaţia beneficiarului de servicii cu comunitatea;  

13. Creează evenimente de interacţiune a beneficiarilor cu alte persoane din afara instituţiei şi participă 

împreună cu aceștia, la evenimente; 

14. Realizează, periodic, împreună cu echipa de specialişti a instituţiei, fişa de reevaluare la 6 luni sau 

ori de câte ori apar schimbări semnificative; 

15. Îndeplineşte activităţi de supraveghere a beneficiarilor, atunci când este solicitată această activitate în 

mod direct, conform unui grafic de supraveghere sau pe perioade scurte solicitate de către şefii ierarhici 

superiori în scopul bunei desfăşurări a activităţii; 

16. Face parte din echipa multidisciplinară, care efectuează evaluarea nevoilor individuale ale 

beneficiarilor, în termen de maxim 5 zile de la admiterea acestora în centru, întocmind  „Fişa de evaluare”. 

Împreună cu ceilalţi membri ai echipei multidisciplinare, pe baza „Fişei de evaluare“, stabileşte „Planul 

personalizat de intervenţie”; 

17. Foloseşte Fişa beneficiarului, în care consemnează intervenţia şi durata acesteia; 

18. Poartă, în permanenţă, echipamentul de protecţie stabilit; 

19. Respectă, în permanenţă, drepturile şi confidenţialitatea privind evoluţia stării de sănătate a 

beneficiarului; 

20. Respectă, prin activitatea pe care o desfăşoară, Ordinul Ministerului Muncii și Justiției Sociale nr. 

82/ 2019 privind aprobarea standardelor specifice minime de calitate obligatorii pentru serviciile sociale 

destinate persoanelor adulte cu dizabilităţi; 

21. Execută şi alte sarcini stabilite de conducerea unităţii. 

 

(10) Atribuţiile terapeutului ocupaţional sunt următoarele: 

1. Face propuneri de îmbunătăţire a activităţii, în vederea creşterii calităţii serviciului şi respectării 

legislaţiei; 

2. Întocmeşte, săptămânal, programul de activităţi ce va fi aprobat de şeful de centru la începutul fiecărei 

săptămâni; 
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3. Desfăşoară, zilnic, activităţile programate cu beneficiarii din unitate; 

4. În timpul desfăşurării activităţilor educaţionale, supraveghează şi răspunde de siguranţa beneficiarilor; 

5. Iniţiază şi desfăşoară activităţi psihopedagogice individuale şi de grup pentru formarea deprinderilor 

normale de comportament, dezvoltarea comunicării şi stimularea activităţii de percepţie, vizuală şi auditivă; 

6. Iniţiază activităţi educative speciale pentru adaptarea beneficiarilor la viaţa socială şi formarea unei 

conduite civilizate. Urmăreşte, permanent, formarea şi consolidarea deprinderilor de igienă, ordine, 

curăţenie şi autoservire; 

7. Organizează, permanent, activităţi instructiv - educative şi recreative, atât în cadrul grupului cât şi 

individual cu fiecare beneficiar, când este cazul, utilizând ludoterapia, terapii de expresie şi ocupaţionale: 

artterapie, meloterapie, terapie prin muncă - ergoterapie; 

8. Desfăşoară activităţi educaţionale, colaborând şi comunicând permanent cu psihologul, 

kinetoterapeutul, psihopedagogul, asistenţii sociali şi medicul unităţii; 

9. Observă starea de sănătate fizică şi psihică a beneficiarului şi informează conducerea unităţii, 

personalul cabinetului medical şi psihologic cu privire la orice modificare intervenită în starea de sănătate şi 

dezvoltare a adultului cu handicap; 

10. Propune îmbunătăţirea bazei didactico - materiale necesare desfăşurării activităţilor educativ-

recreative. Întocmeşte necesarul de rechizite materiale, sportive, didactice etc. pentru beneficiari; 

11. Răspunde de existenţa şi starea de utilizare a materialelor didactice, sportive etc. repartizate; 

12. Propune conducerii centrului organizarea de excursii în scopul recreării şi socializării beneficiarilor. 

Însoţeşte şi supraveghează beneficiarii în timpul excursiilor sau plimbărilor organizate; 

13. Participă la elaborarea materialelor informative ale unităţii, aplicate în procesul de furnizare a 

serviciilor către beneficiari; 

14. Participă la realizarea “Standardelor specifice minime obligatorii de calitate pentru servicii sociale cu 

cazare de tip Centru de abilitare şi reabilitare pentru persoane adulte cu dizabilităţi”, fiind responsabil de caz  

pentru un număr de beneficiari desemnaţi de conducerea centrului; 

15. Face parte din echipa multidisciplinară care efectuează evaluarea nevoilor individuale ale 

beneficiarilor, în termen de maximum 5 zile de la admiterea acestora în centru, întocmind “Fişa de 

evaluare”. Împreună cu ceilalţi membri ai echipei multidisciplinare, pe baza “Fişei de evaluare”, stabileşte 

“Planul personalizat de intervenţie”; 

16. Pe baza “Planului personalizat de intervenţie, elaborează “Planificarea activităţilor” pentru fiecare 

beneficiar, repartizat prin dispoziţie internă şi urmăreşte respectarea acestuia; 

17. În realizarea “Planului  personalizat de intervenţie” şi a “Planificării activităţilor” va ţine cont de 

opţiunile beneficiarului şi a reprezentantului legal, care se aduc la cunoştinţa acestuia; 

18. Participă la asigurarea serviciilor de integrare - reintegrare familială şi comunitară, în baza 

programului de integrare-reintegrare socială; 

19. Asigură informarea beneficiarilor asupra valorilor promovate în comunitate, asupra drepturilor şi 

obligaţiilor lor în calitate de cetăţeni; 

20. Monitorizează activitatea persoanelor cu dizabilităţi angajate în unitate la secţiile protejate şi 

participă la integrarea şi incluziunea socială a acestora în  comunitate; 

21. Organizează, împreună cu personalul de specialitate, serbări cu ocazia Crăciunului dar şi activităţi 

specifice diferitelor evenimente precum: Ziua Persoanelor cu Handicap, ziua de naştere a fiecărui beneficiar, 

Paşti etc; 

22. Întocmeşte şi consemnează datele necesare în „Registrele de evidenţă” prevăzute de “Standardele 

minime de calitate pentru serviciile sociale cu cazare organizate ca centre rezidenţiale destinate persoanelor 

adulte cu dizabilităţi”, în vigoare; 

23. Foloseşte Fişa beneficiarului, în care consemnează intervenţia şi durata acesteia; 

24. Poartă, în permanenţă, echipamentul de protecţie stabilit; 

25. Respectă, în permanenţă, drepturile şi confidenţialitatea privind evoluţia stării de sănătate a 

beneficiarului; 

26. Respectă, prin activitatea pe care o desfăşoară, Ordinul Ministerului Muncii și Justiției Sociale nr. 

82/ 2019 privind aprobarea standardelor specifice minime de calitate obligatorii pentru serviciile sociale 

destinate persoanelor adulte cu dizabilităţi; 

27. Îndeplineşte şi alte sarcini trasate de către şefii ierarhici superiori. 
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(11) Atribuţiile infirmierei sunt următoarele: 

1. Face propuneri de îmbunătăţire a activităţii, în vederea creşterii calităţii serviciului şi respectării 

legislaţiei; 

2. Asigură şi răspunde de supravegherea persoanei cu handicap pe tot parcursul programului de lucru, 

asigură protecţia utilizatorului de serviciu (persoana cu handicap) faţă de abuz: fizic sau material, psihologic 

sau sexual, neglijenţă, discriminare precum şi de tratament inuman sau degradant - abuzuri comise, fie 

deliberat, fie din motive de ignoranţă; 

3. Anunţă, imediat, asistentul de serviciu precum şi conducerea centrului de absenţa sau dispariţia  unui 

beneficiar; 

4. Secondează asistentul medical cu, care lucrează, în administrarea medicaţiei, efectuarea procedurilor, 

a programelor de ergoterapie şi în desfăşurarea procesului educaţional pentru beneficiarii de serviciu; 

5. Însoţeşte adulţii instituţionalizaţi la aplicarea tratamentelor, a procedurilor şi a programelor de 

ergoterapie stabilite, precum şi pe durata necuprinsă în programul organizat, dialogând cu aceştia şi 

manifestând starea afectivă necesară formării de noi deprinderi;  

6. Acţionează pentru formarea, la beneficiari, a deprinderilor de igienă individuală, semnalând 

asistentului medical orice modificare somatică sau comportamentală a acestora; 

7. Pregăteşte beneficiarii pentru efectuarea programelor de ergoterapie, recuperare, servirea mesei şi 

pentru odihnă; 

8. Predă şi primeşte lenjeria, îmbrăcămintea şi încălţămintea adulţilor instituţionalizaţi la fiecare schimb 

de tură; 

9. Asigură igiena personală a beneficiarilor, prin îngrijirea şi supravegherea permanentă, efectuând 

îmbăierea acestora ori de câte ori este nevoie. Însoţeşte, după caz, adulţii la grupurile sanitare, băi etc. 

Asigură asistenţă calificată pentru menţinerea igienei personale a utilizatorilor de serviciu care nu se pot 

autoîngriji (baie, bărbierit etc.); 

10. Foloseşte Fişa beneficiarului, în care consemnează intervenţia şi durata acesteia; 

11. Înlocuieşte şi transportă, în condiţii igienice, lenjeria folosită la sectorul spălătorie, unde o predă/ 

ridică pe bază de proces - verbal; 

12. Răspunde de starea mobilierului din sectorul cămin - locuinţă; 

13. Asigură păstrarea, în ordine, a echipamentului şi obiectelor personale a beneficiarilor, preocupându-

se ca acestea să fie repartizate şi folosite în mod personalizat; 

14. Întreţine igiena paturilor, a noptierelor şi mobilierului din camere; 

15. Pregăteşte camerele din sectorul cămin-locuinţă pentru dezinfecţia ciclică şi ajută echipa de 

dezinfecţie şi dezinsecţie la efectuarea acesteia; 

16. Pregăteşte beneficiarii  pentru programul de servire al mesei stabilit: spălat pe mâini, echipament 

corespunzător, participând la servirea preparatelor alimentare în mod civilizat. Alimentează, personal, adulţii 

cu handicap care au nevoie de astfel de ajutor, urmărind educarea şi formarea acestora pentru a se autoservi 

fără ajutorul altei persoane; 

17. Participă la efectuarea curăţeniei generale în unitate, alături de alte grupe de personal; 

18. Respectă regulile de igienă personală în îngrijirea utilizatorilor de servicii (spălat pe mâini, portul 

echipamentului regulamentar); 

19. Poartă, în permanenţă, echipamentul de protecţie stabilit, pe care îl schimbă ori de câte ori este 

nevoie; 

20. Declară, imediat, asistentului medical de serviciu, eventualele boli contagioase ale beneficiarilor sau 

survenite la membrii familiei, pe care le prezintă personal; 

21. Participă la efectuarea controlului epidemiologic şi la aplicarea măsurilor igienico-sanitare care se 

impun; 

22. Respectă, în permanenţă, drepturile şi confidenţialitatea privind evoluţia stării de sănătate a 

beneficiarului; 

23. Respectă, prin activitatea pe care o desfăşoară, Ordinul Ministerului Muncii și Justiției Sociale nr. 

82/ 2019 privind aprobarea standardelor specifice minime de calitate obligatorii pentru serviciile sociale 

destinate persoanelor adulte cu dizabilităţi; 

24. Îndeplineşte şi alte sarcini trasate de către şefii ierarhici superiori. 
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(12) Atribuţiile îngrijitoarei sunt următoarele: 

1. Desfăşoară activităţi specifice de igienizare a spaţiilor, cu repectarea normelor de siguranţă şi 

securitate în vigoare; 

2. Asigură menţinerea curăţeniei în spaţiile care i-au fost repartizate, conform graficului de lucru şi 

programului de activităţi; 

3. Asigură utilizarea şi depozitarea în condiţii de siguranţă a ustensilelor şi materialelor utilizate; 

4. Foloseşte materialele necesare curăţeniei şi dezinfecţiei conform dozajului; 

5. Respectă şi promovează drepturile persoanei adulte cu dizabilităţi;  

6. Respectă şi promovează interesul superior al persoanei adulte cu dizabilităţi; 

7. Răspunde de elaborarea documentelor specifice domeniului propriu de activitate; 

8. Asigură confidenţialitatea informaţiilor la care are acces; 

9. Poartă, în permanenţă, echipamentul de protecţie stabilit; 

10. Îndeplineşte atribuţii specifice, conform legislaţiei în vigoare, regulamentului de organizare şi 

funcţionare, metodologiilor de organizare şi funcţionare, procedurilor de lucru, altor regulamente aplicabile 

serviciului social, dispoziţiilor şi notelor interne emise de către conducerea instituţiei şi acţionează, conform 

dispoziţiilor trasate, în situaţii speciale, pentru acoperirea nevoilor identificate; 

11. Respectă, în permanenţă, drepturile şi confidenţialitatea privind evoluţia stării de sănătate a 

beneficiarului; 

12. Respectă, prin activitatea pe care o desfăşoară, Ordinul Ministerului Muncii și Justiției Sociale nr. 

82/ 2019 privind aprobarea standardelor specifice minime de calitate obligatorii pentru serviciile sociale 

destinate persoanelor adulte cu dizabilităţi; 

13. Îndeplineşte şi alte sarcini trasate de către şefii ierarhici superiori. 

  

ARTICOLUL 11 

Personalul administrativ, gospodărie, întreţinere-reparaţii, deservire 

(1) Personalul administrativ, gospodărie, întreţinere - reparaţii, deservire este format din: 

- 1 post de inspector specialitate IA (contabil) (Cod COR 263102); 

- 1 post de inspector specialitate IA (resurse umane) (Cod COR 242314); 

- 1 post de administrator (Cod COR 411001); 

- 1 post de referent IA (magaziner) (Cod COR 432102); 

- 1 post de muncitor calificat I (electrician) (Cod COR 741307); 

- 2 posturi de muncitor calificat I (fochist) (Cod COR 818204); 

- 1 post de muncitor calificat I (spălătoreasă-lenjereasă) (Cod COR 912103); 

- 1 post de muncitor calificat I (instalator) (Cod COR 712602); 

  

(2) Atribuţiile inspectorului de specialitate IA (contabil) sunt următoarele: 

1. Asigură introducerea datelor contabile (a notelor de intrare-recepţie, a facturilor de utilităţi şi a 

facturilor de prestări servicii) în aplicaţia informatică, întocmeşte astfel balanţe analitice lunare pentru 

bunurile materiale intrate, pentru furnizori, precum şi alte situaţii şi rapoarte periodice; 

2. Înregistrează corect şi la zi, cronologic şi sistematic operaţiunile patrimoniale, cu ajutorul tehnicii de 

calcul, potrivit planului de conturi şi instrucţiunilor de aplicare; 

3. Primeşte referatele pentru eliberarea din magazie aprobate de şeful de centru şi bonurile de consum/ 

transfer şi le înregistrează în programul informatic; 

4. Introduce în programul informatic „Condicile de prescripţii medicamente şi materiale sanitare” 

primite de la cabinetul medical; 

5. Aplică regulile privind înregistrarea documentelor justificative în contabilitate; 

6. Răspunde de execuţia bugetară pentru cheltuieli materiale; 

7. Ţine evidenţa angajamentelor bugetare şi legale pentru cheltuielile materiale; 

8. Corectează erorile, prin tăierea cu o linie a textului sau a cifrei greşite, astfel încât aceasta să poată fi 

citită, fiind interzise efectuarea de ştersături, răzături sau modificări în documentele justificative; 

9. Întocmeşte notele contabile pentru înregistrarea operaţiunilor patrimoniale în contabilitatea generală; 
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10. Întocmeşte şi ţine la zi (cu ajutorul tehnicii de calcul) fişele de cont analitic pentru valori materiale, 

fişele de cont pentru operaţiuni diverse, precum şi fişa mijlocului fix; 

11. Pune la dispoziţia comisiei de inventariere datele şi întocmeşte listele necesare executării 

inventarierii şi înregistrează rezultatele inventarierii în termenul stabilit prin lege de la data luării deciziei de 

către conducătorul unităţii; 

12. Efectuează lunar, până în 10 ale lunii, verificarea stocurilor, prin punctaj cu magazinerul unităţii, 

precum şi cu asistentul medical responsabil de gestiunea de medicamente şi materiale sanitare, întocmind în 

acest sens un proces verbal de verificare şi sesizează în scris conducerii unităţii neregulile constatate; 

13. Împreună cu şeful de centru, întocmeşte propunerile de buget, în funcţie de necesităţile concrete ale 

centrului; 

14. După aprobarea bugetului şi repartizarea sumelor, urmăreşte încadrarea în buget a cheltuielilor; 

15. Întocmeşte şi urmăreşte respectarea necesarului anual de achiziţii; 

16. Urmăreşte derularea contractelor în ceea ce priveşte respectarea cantităţilor, a preţurilor şi a calităţii 

bunurilor şi serviciilor contractate de DGASPC Gorj; 

17. Întocmeşte şi înaintează către DGASPC referatele de necesitate pentru produsele şi serviciile 

necesare desfăşurării în condiţii de legalitate şi siguranţă a activităţii centrului, indicând sursa de finanţare, 

articolul de cheltuială bugetară, încadrarea pe cod CPV etc; 

18. Îndosariază şi arhivează lunar documentele compartimentului; 

19. Cunoaște, aplică și desfășoară activitățile conform Ordinului Ministerului Muncii și Justiției Sociale 

nr. 82/ 2019 privind aprobarea standardelor specifice minime de calitate obligatorii pentru serviciile sociale 

destinate persoanelor adulte cu dizabilităţi; 

20. Îndeplineşte şi alte sarcini stabilite de conducerea unităţii. 
 

(3) Atribuţiile inspectorului de specialitate IA (resurse-umane) sunt următoarele: 

1. Întocmeşte lunar ştatele de plată şi toate actele premergătoare salariilor atât pentru Centrul de 

Abilitare şi Reabilitare, cât şi pentru Unitatea Protejată Sf. Constantin; 

2. Întocmeşte lunar, trimestrial si semestrial situaţiile statistice referitoare la numărul de personal și 

fondul de salarii; 

3. Întocmeşte referate pentru modificarea gradaţiei pentru fiecare salariat, atunci când este cazul, pe care 

le înaintează către DGASPC Gorj; 

4. Monitorizează dosarele personale ale salariaţilor centrului; 

5. Îndosariază şi înregistrează în programul de salarii toate dispoziţiile pe care le primeşte de la 

DGASPC Gorj privind modificarea salariului, a funcţiei sau a locului de muncă pentru salariaţii centrului; 

6. Întocmeşte adeverinţele solicitate de salariaţi, ori de câte ori i se solicită; 

7. Efectuează planificarea concediilor de odihnă şi ţine evidenţa concediilor de odihnă într-un registru; 

8. Întocmeşte, anual, dosarul cu actele necesare pentru fiecare salariat care beneficiază de deducere 

suplimentară; 

9. Întocmește, la cerere, orice document care atestă calitatea de actual sau fost salariat; 

10.  Primeşte şi înregistrează în programul informatic pontajele întocmite de persoana responsabilă cu 

acestea; 

11. Întocmeşte, împreună cu conducerea centrului, documentaţia primară în vederea organizării 

examenelor de promovare în grade şi trepte profesionale pentru salariaţii din cadrul Centrului; 

12. Răspunde de întocmirea dosarului de pensionare; 

13. Asigură deplina confidenţialitate a datelor de personal cu care operează; 

14. Întocmeşte pe calculator şi editează formulare şi adrese specifice activităţii desfăşurate; 

15. Înregistrează în registrul de intrări - ieşiri, zilnic, toate documentele; 

16. Asigură buna funcţionare a dotărilor din secretariat: xerox, fax, centrală telefonică şi calculator; 

17. Redactează corespondenţa unităţii, urmăreşte primirea si distribuirea acesteia, comunică telefonic, pe 

fax, pe e-mail diverse adrese ți documente necesare unei bune desfăşurări a activităţii în secretariat; 

18. Întocmeşte şi actualizează condica de prezenţă; 

19. Păstrează şi arhivează documentele din cadrul biroului; 

20. Cunoaște, aplică și desfășoară activitățile conform Ordinului Ministerului Muncii și Justiției Sociale 

nr. 82/ 2019 privind aprobarea standardelor specifice minime de calitate obligatorii pentru serviciile sociale 

destinate persoanelor adulte cu dizabilităţi; 
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21. Îndeplineşte şi alte sarcini stabilite de conducerea unităţii. 

 

(4) Atribuţiile administratorului sunt următoarele: 

1. Asigură suportul administrativ pentru serviciile operaționale (organizare lucrări de amenajare, 

aprovizionare, urmărirea derulării contractelor de întreținere, raportări diverse, asistență administrativă a 

angajaților); 

2. Întocmește necesarul de materiale, în funcție de nevoile identificate la nivelul serviciului social; 

3. Realizează demersurile necesare pentru aprovizionarea cu materialele și echipamentele necesare 

funcționării serviciului social; 

4. Face propuneri pentru programul de investiții și reparații la imobile, alte mijloace fixe și obiecte de 

inventar; 

5. Participă la inventarierea patrimoniului; 

6. Administrează bunurile din gestiune (evidența stocurilor, stabilirea necesarului de bunuri de 

aprovizionat, lansare comenzi pentru aprovizionare, asigurarea întreținerii obiectelor de inventar și a 

mijloacelor fixe repartizate); 

7. Întocmeşte listele şi dă pe subinventar, pe locuri de folosinţă obiectele din gestiune; 

8. Asigură comunicarea cu alte organizații (curierat, relația cu furnizorii și alte instituții, organizare de 

acțiuni de protocol); 

9. Furnizează suportul tehnic pentru seviciile operaționale (prelucrare și evidență documente, alte 

servicii logistice); 

10. Cunoaște, aplică și desfășoară activitățile conform Ordinului Ministerului Muncii și Justiției Sociale  

nr. 82/ 2019 privind aprobarea standardelor specifice minime de calitate obligatorii pentru serviciile sociale 

destinate persoanelor adulte cu dizabilităţi; 

11. Îndeplineşte şi alte sarcini stabilite de conducerea unităţii. 

 

(5) Atribuţiile referentului IA (magaziner) sunt următoarele: 

1. Răspunde de primirea şi recepţia materialelor şi altor bunuri procurate sau primite cu documente 

legale (bonuri fiscale, facturi fiscale, aviz de expediţie etc.); 

2. Efectuează recepţia şi întocmeşte nota de recepţie şi constatare de diferenţe în prezenţa comisiei de 

recepţie marfă, care semnează nota de recepţie; 

3. Asigură păstrarea şi ferirea de degradări sau de distrugeri a bunurilor nealimentare pe timpul 

gestionării sale; 

4. Răspunde de ordinea şi curăţenia din magazia pe care o gestionează; 

5. Respectă valabilitatea şi termenele de garanţie ale tuturor bunurilor din gestiune şi ia măsuri pentru 

darea în consum în cadrul termenului de garanţie al acestora; 

6. Primeşte şi eliberează bunurile materiale care se păstrează în magazie, ţine evidenţa acestora şi 

răspunde de gestionarea lor conform prevederilor legale, efectuează operaţiunile legale privind primirea şi 

eliberarea valorilor materiale din gestiunea sa; 

7. Ţine evidenţa analitică pe fişe de magazie a stocurilor de valori materiale aflate în spaţiile de 

depozitare; 

8. Lunar, până în data de 10 ale lunii, se prezintă la biroul contabilitate pentru verificarea concordanţei 

înregistrărilor din fişele de magazie cu cele din fişele de cont analitic pentru valori materiale; 

9. Sunt interzise ştersături sau modificări în documentele de ieşire din magazie; 

10. Întocmeşte referatele de necesitate în vederea aprovizionării, în funcţie de stocurile existente şi le 

înaintează spre aprobare prealabilă şefului de centru; 

11. Îndosariază şi arhivează toate documentele ce au făcut obiectul activităţii; 

12. Cunoaște, aplică și desfășoară activitățile conform Ordinului Ministerului Muncii și Justiției Sociale  

nr. 82/ 2019 privind aprobarea standardelor specifice minime de calitate obligatorii pentru serviciile sociale 

destinate persoanelor adulte cu dizabilităţi; 

13. Îndeplineşte şi alte sarcini stabilite de conducerea unităţii. 

 

(6) Atribuțiile muncitorului calificat I (electrician) sunt următoarele: 
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1. Are îndatorirea de a verifica şi întreţine, conform instrucţiunilor tehnice de exploatare, instalaţiile 

electrice aferente centralelor electrice, instalaţia de iluminat şi prize din pavilionul central, instalaţiile 

electrice aferente centralelor termice, spălătorie, alimentare cu apă potabilă, iluminat exterior, circuit electric 

până la cutie derivaţie lift persoane; 

2. Va raporta zilnic conducerii unităţii sau persoanei desemnate de conducere toate abaterile de la 

parametrii a agregatelor şi instalaţiilor ce ţin de activitatea sa; 

3. Demontarea sau înlocuirea motoarele la agregate se va face numai după ce acestea au fost scoase de 

sub tensiune, iar branşamentele au fost puse la pământ;  

4. Va remedia defecţiunile ce sunt consemnate în registrul de defecţiuni de către ofiţerul de serviciu şi 

care ţin de competenţa sa; 

5. Consemnează în registrul de defecţiuni, sub semnătură, data şi ora când s-a efectuat remedierea şi a 

fost predată instalaţia reparată; 

6. Răspunde de buna funcţionare a grupului electrogen al centrului, efectuează săptămânal probe de 

pornire şi oprire al acestuia; 

7. Ia măsurile necesare pentru ca grupul să aibă combustibilul necesar bunei funcţionări; 

8. La sfârşitul lunii întocmeşte referat şi bon de consum pentru combustibilul consumat în luna 

precedentă, pe baza consemnărilor din caietul ofiţerului de serviciu; 

9. Ţine evidenţa avariilor şi a orelor de funcţionare la instalaţiile ce intră în zona sa de activitate. Va 

participa nemijlocit la lucrări de revizie şi punere în funcţiune a agregatelor şi instalaţiilor; 

10. Ţine evidenţa avariilor, orelor de funcţionare şi a altor evenimente ce au loc în instalaţiile care 

deservesc; 

11. Întocmeşte necesarul cu materiale ce trebuie aprovizionate în unitate pentru buna funcţionare a 

instalaţiilor; 

12. În caz de avarie la instalaţiile pe care le deserveşte va lua măsurile necesare pentru a preveni 

extinderea şi limitarea lor; 

13. Ridică de la magazia unităţii materialele necesare intervenţiilor pentru cel puţin 3 zile; 

14. Colaborează cu personalul de întreţinere la păstrarea şi întreţinerea bunurilor montate în încăperi. 

Interzice accesul în centrala electrică şi la tablourile de alimentare; 

15. Menţine în stare de curăţenie instalaţiile aferente centralei electrice şi tablourilor electrice; 

16. La efectuarea operaţiilor de scoatere, punere sub tensiune a motoarelor ce angrenează diferite 

agregate să monteze plăcuţe de avertizare (scos de sub tensiune); 

17. Are obligaţia de a deţine autorizaţie în termen pentru lucrul cu înaltă tensiune conform normelor în 

vigoare; 

18. Cunoaște, aplică și desfășoară activitățile conform Ordinului Ministerului Muncii și Justiției Sociale  

nr. 82/ 2019 privind aprobarea standardelor specifice minime de calitate obligatorii pentru serviciile sociale 

destinate persoanelor adulte cu dizabilităţi; 

19. Îndeplineşte şi alte sarcini stabilite de conducerea unităţii. 

 

(7) Atribuțiile muncitorului calificat I (fochist) sunt următoarele: 

1. Are obligaţia de a exploata, verifica şi întreţine conform instrucţiunilor de exploatare a instalaţiilor 

aferente circuitului de apă potabilă, instalaţia de apă menajeră-caldă, instalaţia de canalizare; 

2. Respectă prescripţiile tehnice - Anexa nr. 6 din PT C 9 - 2010 „Cazane de apă caldă şi cazane de abur 

de joasă presiune”; 

3. Are obligaţia să cunoască bine cazanul şi deservirea corectă a acestuia, urmărind continuu 

funcţionarea normală a acestuia; 

4. Are obligaţia să cunoască şi să aplice instrucţiunile de utilizare; 

5. Are obligaţia să înscrie în registrul de supraveghere datele referitoare la funcţionarea cazanelor, şi 

anume: constatările privind starea cazanului, a instalaţiilor auxiliare, a armăturilor, a sistemului de 

automatizare şi altele asemenea, efectuate la preluarea serviciului; ora la care efectuează operaţiile de 

verificare a armăturilor şi instalaţiilor auxiliare, a elementelor principale ale instalaţiei de automatizare din 

sistemul de protecţie automată şi operaţiile principale în funcţionarea cazanului, inclusiv constatările făcute; 

ora la care s-au produs anumite defecţiuni sau fenomene anormale în exploatarea cazanului, indicând locul şi 

felul defecţiunii, precum ora şi modul de remediere a acestora; ora aprinderii şi stingerii focului; 
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6. Are obligaţia să supravegheze direct şi permanent funcţionarea cazanului şi a instalaţiilor anexe şi să 

înregistreze parametrii cazanului la intervalele stabilite prin instrucţiunile interne şi prezenta prescripţie 

tehnică; 

7. Are obligaţia să comunice şefilor ierarhici defectele constatate şi să consemneze în registrul de 

supraveghere; 

8. Are obligaţia să oprească din funcţiune cazanul în situaţiile de urgenţă; 

9. Remediază defecţiunile ce sunt consemnate în registrul de defecţiuni de către ofiţerul de serviciu şi 

care ţin de competenţa sa; 

10. Consemnează în registrul de defecţiuni, sub semnătură, data şi ora când s-a efectuat remedierea şi a 

fost predată instalaţia reparată; 

11. Nu va efectua modificări în instalaţii faţă de proiect decât cu aprobarea scrisă a conducerii; 

12. Efectuează profilaxia la agregate ori de câte ori este nevoie (revizii tehnice, completări de ulei, 

curăţire filtre, curăţire separatoare); 

13. Participă nemijlocit la lucrările de revizii şi punere în funcţiune a agregatelor, instalaţiilor; 

14. Întocmeşte necesarul cu materialele ce trebuie aduse pentru buna desfăşurare a instalaţiilor; 

15. Ridică de la magazia unităţii, materialele şi obiectele necesare intervenţiilor pentru cel puţin 3 zile; 

16. Colaborează cu celălalt personal de întreţinere la păstrarea şi întreţinerea bunurilor montate în 

unitate; 

17. Menţine, în perfectă stare de curăţenie, instalaţiile aferente centralelor termice şi punctului de 

alimentare cu apă potabilă; 

18. Are obligaţia de a-şi înnoi autorizaţia de fochist conform normelor în vigoare; 

19. Are obligaţia de a purta şi utiliza în mod corespunzător echipamentul de protecţie; 

20. Urmăreşte, zilnic, buna funcţionare a instalaţiei de producere a apei calde cu panouri solare, în cele 3 

locaţii ale unităţii. În caz de deficienţe în funcţionare, anunţă de urgenţă conducerea unităţii; 

21. Participă la întocmirea documentaţiei tehnice pentru obţinerea ”Autorizaţiei de gospodărire a 

apelor”. Anunţă, cu cel puţin o lună înainte de expirare a respectivei autorizaţii prin referat scris conducerea 

centrului; 

22. Înregistrează într-un registru special, debitul zilnic de apă înregistrat de apometrul forajului propriu; 

23. Este responsabil cu efectuarea verificării periodice a instalaţiei de hidranţi: 1 hidrant exterior şi 

reţeaua de 6 hidranţi interiori şi exploatarea instalaţiilor de stins incendii; 

24. Cunoaște, aplică și desfășoară activitățile conform Ordinului Ministerului Muncii și Justiției Sociale  

nr. 82/ 2019 privind aprobarea standardelor specifice minime de calitate obligatorii pentru serviciile sociale 

destinate persoanelor adulte cu dizabilităţi; 

25. Îndeplineşte şi alte sarcini stabilite de conducerea unităţii. 

 

(8) Atribuțiile muncitorului calificat I (spălătoreasă-lenjereasă) sunt următoarele: 

1. Preia şi predă zilnic lenjeria de pat, de corp, articole de îmbrăcăminte, perdele, covoare, feţe de masă 

etc. pe bază de proces verbal consemnat în Registru lenjerie; 

2. Spală şi dezinfectează lenjeria şi îmbrăcămintea conform normelor igienice stabilite de lege. Adună 

lenjeria şi o împachetează numai după ce este uscată; 

3. Întocmeşte în fiecare zi de luni, referat de scoatere din magazie pentru detergenţi, dezinfectante etc., 

necesare activităţii pentru o săptămână; 

4. Preia şi răspunde de întrebuinţarea în totalitate şi în mod corespunzător a materialelor folosite în 

procesul tehnologic de igienizare şi spălare; 

5. Răspunde de corecta întreţinere a utilajelor din  dotare pe care le foloseşte numai în scopul pentru care 

au fost destinate şi informează şeful ierarhic de defecţiunile tehnice în vederea remedierii acestora; 

6. Răspunde de punerea în funcţiune şi exploatarea maşinilor şi utilajelor din spălătorie interzicând 

utilizarea de către alte persoane (salariaţi ai centrului, beneficiari); 

7. Efectuează, zilnic, operaţiunea de călcare a rufelor precum şi de reparare a obiectelor textile; 

8. La terminarea programului de lucru, face curăţenie şi dezinfecţie la locul de muncă; 

9.Cunoaște, aplică și desfășoară activitățile conform Ordinului Ministerului Muncii și Justiției Sociale  

nr. 82/ 2019 privind aprobarea standardelor specifice minime de calitate obligatorii pentru serviciile sociale 

destinate persoanelor adulte cu dizabilităţi; 
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10. Îndeplineşte şi alte sarcini stabilite de conducerea unităţii. 

 

(9) Atribuțiile muncitorului calificat I (instalator) sunt următoarele: 

1. Are obligaţia de a consemna într-un caiet, zilnic, lucrările efectuate iar la sfârşitul săptămânii va fi 

contrasemnat de şeful ierarhic; 

2. Identifică, verificând în acelaşi timp, calitatea materialelor şi curăţă părţile accesibile ale instalaţiei 

sanitare; 

3. Stabileşte necesitatea reparaţiei, în funcţie de starea tehnică a instalaţiei sanitare şi execută reparaţii 

curente; 

4. Selectează şi foloseşte corect aparatura, pentru înlocuirea şi repararea instalaţiei sanitare; 

5. Efectuează verificări asupra instalaţiilor sanitare, prin proceduri adecvate, în vederea respectării 

normelor P.S.I; 

6. Identifică echipamentele şi componentele defecte, în vederea remedierii problemelor apărute; 

7. Foloseşte sculele, materialele şi aparatele de măsură conform schemei de lucru; 

8. Remediază eventualele defecte şi prezintă lucrarea pentru recepţie persoanelor abilitate; 

9. Utilizează tehnici şi proceduri specifice pentru verificarea funcţionării instalaţiei sanitare;, 

10. Repară sau înlocuieşte eventualele defecţiuni conform cerinţelor; 

11. Răspunde de buna funcţionare a instalaţiei sanitare înlocuite sau reparate; 

12. Anunţă conducerea unităţii atunci când constată că instalaţia sanitară nu poate fi reparată şi 

întocmeşte referat de necesitate cu ce fel de instalaţie sanitară şi accesorii trebuie înlocuită; 

13. Execută şi menţine curăţenia la locul de muncă; 

14. Cunoaște, aplică și desfășoară activitățile conform Ordinului Ministerului Muncii și Justiției Sociale  

nr. 82/ 2019 privind aprobarea standardelor specifice minime de calitate obligatorii pentru serviciile sociale 

destinate persoanelor adulte cu dizabilităţi; 

15. Îndeplineşte şi alte sarcini stabilite de conducerea unităţii. 

 

ART. 12 

Finanţarea centrului 

(1) În estimarea bugetului de venituri şi cheltuieli, centrul are în vedere asigurarea resurselor necesare 

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

(2) Finanţarea cheltuielilor centrului se asigură, în condiţiile legii, din următoarele surse: 

a) bugetul de stat; 

b) bugetul judeţean; 

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

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. 

 
 
        PREŞEDINTE,                                                                          CONTRASEMNEAZĂ, 

COSMIN-MIHAI POPESCU                        SECRETAR GENERAL AL JUDEŢULUI, 

                        CRISTINA-ELENA RĂDULEA-ZAMFIRESCU
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