ROMÂNIA
JUDEŢUL GALAŢI
MUNICIPIUL GALAŢI
CONSILIUL LOCAL

PROIECT DE HOTĂRÂRE nr.
din _____ 2016
privind: aprobarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare al Căminului pentru
Persoane Vârstnice ”Ştefan cel Mare şi Sfânt” Galaţi

Iniţiator: Primarul municipiului Galaţi, Ionuţ Florin Pucheanu;
Numărul şi data depunerii proiectului de hotărâre:_________;

Consiliul local al Municipiului Galaţi, întrunit în şedinţă ordinară în dată în data
de ................................;
Având în vedere expunerea de motive nr................./.................., a iniţiatoruluiPrimarul municipiului Galaţi, Ionuţ Florin Pucheanu;
Având în vedere raportul comun de specialitate nr. ..................../...........................,
al Direcţiei Financiar Contabilitate şi al Direcţiei de Asistenţă Socială;
Având în vedere raportul de avizare al Comisiei pentru activităţi ştiinţifice,
învăţământ, sănătate, culte, tineret, asistenţă socială, sport şi agrement;
Având în vedere raportul de avizare al Comisiei juridice, de administraţie publică
locală, drepturi şi libertăţi cetăţeneşti, relaţii cu cetăţenii şi apărarea ordinii şi liniştii
publice;
Având în vedere adresa nr.103014/14.10.2016 a Căminului pentru Persoane
Vârstnice ”Ştefan cel Mare şi Sfânt” Galaţi;
Având în vedere prevederile art. 3, alin.1 şi alin.2 din HG nr.867/2015 pentru
aprobarea Nomenclatorului serviciilor sociale, precum şi a regulamentelor-cadru de
organizare şi funcţionare a serviciilor sociale, cu modificările şi completările ulterioare;

Având în vedere prevederile art.36 alin.1, alin.2 lit.”a”, alin.3, lit.”b” din Legea
administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată în 2007, cu modificările şi
completările ulterioare;
În temeiul art. 45, alin.1 din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001,
republicată în 2007, cu modificările şi completările ulterioare;

H O T Ă R Ă Ş T E:
Art.1 – Se aprobă Regulamentul de Organizare şi Funcţionare al Căminului pentru
Persoane Vârstnice ”Ştefan cel Mare şi Sfânt” Galaţi, prevăzut în anexa care face parte
integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 2 – Prevederile HCL nr.530/10.11.2005 privind aprobarea Regulamentului de
Organizare şi Funcţionare al Căminului pentru Persoane Vârstnice ”Ştefan cel Mare şi
Sfânt” Galaţi şi desemnarea unui reprezentant al Consiliului Local în Consiliul
Consultativ, se revocă.
Art. 3 - Primarul municipiului Galaţi se împuterniceşte cu ducerea la îndeplinire a
prevederilor acestei hotărâri.
Art.4– Secretarul municipiului Galaţi va asigura transmiterea şi publicitatea
prezentei hotărâri.

Preşedinte de şedinţă,

Avizat,
Secretarul municipiului Galati,
Radu Octavian Kovacs

Anexa la HCL nr._________/________2016

REGULAMENT DE ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE
al serviciului social cu cazare
"CĂMINUL PENTRU PERSOANE VÂRSTNICE ,, ŞTEFAN CEL MARE ŞI
SFÂNT” GALAŢI
În temeiul prevederilor H.G. nr. 867/2015 pentru aprobarea Nomenclatorului serviciilor
sociale, precum si a regulamentelor – cadru de organizare si functionare a serviciilor sociale
ARTICOLUL 1
Definiţie
(1) "Caminul pentru Persoane Varstnice ,,Stefan cel Mare si Sfant” Galati este serviciu social
cu personalitate juridica infiintat prin H.C.L. nr. 44/10.02.2005.
(2) Regulamentul de organizare şi funcţionare este un document propriu al serviciului social
aprobat 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 în cadrul institutiei.
(3) Prevederile prezentului regulament sunt obligatorii atât pentru persoanele beneficiare,
cât şi pentru angajaţii caminului şi, după caz, pentru membrii familiei beneficiarilor,
reprezentanţii legali/convenţionali, vizitatori, dupa caz.
ARTICOLUL 2
Identificarea serviciului social
(1) Serviciul social "Caminul pentru Persoane Varstnice ,,Stefan cel Mare si Sfant" Galati,
cod serviciu social 8730 CR V - I, este înfiinţat şi administrat de furnizorul Primaria
Municipiului Galati, acreditat conform Certificatului de acreditare nr. 000693/22.05.2014,
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deţine Licenţa de funcţionare provizorie nr. 1530/01.02.2016, CUI 3346859, cu sediul in Str.
Razboieni, nr. 15 – 17, Galati.
(2) Potrivit prevederilor art. 41 din Legea nr. 292/2011 – Legea asistentei sociale, cu
modificările şi completările ulterioare, Caminul pentru Persoane Varstnice ,,Stefan cel Mare
si Sfant” Galati funcţionează ca structura cu personalitate juridică, sub autoritatea Consiliului
Local Galati, cu avizul şi sub îndrumarea metodologică a Primariei Municipiului Galati.
ARTICOLUL 3
Scopul serviciului social
(1) Scopul serviciului social Caminul pentru Persoane Varstnice ,,Stefan cel Mare si Sfant”
Galati este acela de a aplica la nivel local politicile si stategiile de asistenta sociala si
medicala pentru persoanele varstnice prin asigurarea îngrijirii socio-medicale a acestora pe o
perioadă nedeterminată in vederea prevenirii unor situatii de dificultate, vulnerabilitate, care
pun în pericol securitatea si care pot duce la marginalizare si excluziune sociala.
(2) Scopul serviciului social Caminul pentru Persoane Varstnice ,,Stefan cel Mare si Sfant”
Galati este atins prin:
• Asigurarea unei batraneti demne si sigure;
• Crearea unei atmosfere familiale;
• Asigurarea si garantarea unui standard de viata care sa corespunda nevoilor
persoanelor varstnice;
• Socializarea persoanelor varstnice prin atragerea in activitati culturale, ergoterapie,
turism;
• Respectarea intimitatii si confidentialitatii in procesul de asistare;
• Dezvoltarea unei relatii bazate pe incredere si acceptare;
• Prevenirea si diminuarea simptomelor sindromului de institutionalizare;
• Cultivarea si armonizarea relatiilor beneficiar – salariat, avand la baza sentimente de
stima, empatie, prietenie, respect reciproc, solicitudine si apartenenta.
(3) Căminul de Varstnice ,,Stefan cel Mare si Sfant” dispune de un număr total de 100 de
locuri.
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ARTICOLUL 4
Cadrul legal de înfiinţare, organizare şi funcţionare
(1) Serviciul social Caminul pentru Persoane Varstnice ,,Stefan cel Mare si Sfant” Galati
funcţionează cu respectarea prevederilor cadrului general de organizare şi funcţionare a
serviciilor sociale, reglementat prin :
• Legea nr. 292/2011 a asistentei sociale, cu modificările si completarile ulterioare;
• Legea nr. 17/2000 privind asistenţa socială a persoanelor vârstnice, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare;
• O.G. nr. 68/2003 privind serviciile sociale;
• Ordinul nr. 2126/2014 privind aprobarea standardelor minime de calitate pentru
acreditarea serviciilor sociale destinate persoanelor varstnice, persoanelor fără
adăpost, tinerilor care au părăsit sistemul de protecţie a copilului şi altor categorii de
persoane adulte aflate în dificultate, precum şi pentru serviciile acordate în
comunitate, serviciilor acordate în sistem integrat şi cantinelor sociale.
• Legea nr. 197/2012 privind asigurarea calitatii in domeniul serviciilor sociale;
• H.G. nr.118/2014 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a
prevederilor Legii nr. 197/2012 privind asigurarea calitatii in domeniul serviciilor
sociale;
(2) Sandardul minim de calitate aplicabil este prevazut in

Anexa 1 din Ordinul nr.

2126/2014 privind aprobarea standardelor minime de calitate pentru acreditarea serviciilor
sociale destinate persoanelor varstnice, persoanelor fără adăpost, tinerilor care au părăsit
sistemul de protecţie a copilului şi altor categorii de persoane adulte aflate în dificultate,
precum şi pentru serviciile acordate în comunitate, serviciilor acordate în sistem integrat şi
cantinelor sociale.
(3) Serviciul social - Caminul pentru Persoane Varstnice ,,Stefan cel Mare si Sfant” este
înfiinţat prin H.C.L. nr. 44/10.02.2005 si functioneaza sub autoritatea Consiliului Local
Galati.
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ARTICOLUL 5
Principiile care stau la baza acordării serviciului social
(1) Serviciul social - Caminul pentru Persoane Varstnice ,,Stefan cel Mare si Sfant”Galati 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 Caminul pentru
Persoane Varstnice ,,Stefan cel Mare si Sfant” Galati, sunt următoarele:
a) respectarea şi promovarea cu prioritate a interesului persoanei beneficiare;
b) protejarea şi promovarea drepturilor persoanelor beneficiare în ceea ce priveşte egalitatea
de şanse şi tratament, participarea egală, autodeterminarea, autonomia şi demnitatea
personală şi întreprinderea de acţiuni nediscriminatorii şi pozitive cu privire la persoanele
beneficiare;
c) asigurarea protecţiei împotriva abuzului şi exploatării persoanei beneficiare;
d) deschiderea către comunitate;
e) asistarea persoanelor fără capacitate de exerciţiu în realizarea şi exercitarea drepturilor lor;
f) asigurarea în mod adecvat a unor modele de rol şi statut social, prin încadrarea în unitate a
unui personal mixt;
g) ascultarea opiniei persoanei beneficiare şi luarea în considerare a acesteia, ţinându-se cont,
după caz, de vârsta şi de gradul său de maturitate, de discernământ şi capacitate de exerciţiu;
h) facilitarea menţinerii relaţiilor personale ale beneficiarului şi a contactelor directe, după
caz, cu fraţii, părinţii, alte rude, prieteni, precum şi cu alte persoane faţă de care acesta a
dezvoltat legături de ataşament;
i) promovarea unui model familial de îngrijire a persoanei beneficiare;
j) asigurarea unei îngrijiri individualizate şi personalizate a persoanei beneficiare;
k) preocuparea permanentă pentru identificarea soluţiilor de integrare în familie sau, după
caz, în comunitate, pentru scurtarea perioadei de prestare a serviciilor, în baza potenţialului şi
abilităţilor persoanei beneficiare de a trăi independent;
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l) încurajarea iniţiativelor individuale ale persoanelor beneficiare şi a implicării active a
acestora în soluţionarea situaţiilor de dificultate;
m) asigurarea unei intervenţii profesioniste, prin echipe pluridisciplinare;
n) asigurarea confidenţialităţii şi a eticii profesionale;
o) primordialitatea responsabilităţii persoanei, familiei cu privire la dezvoltarea propriilor
capacităţi de integrare socială şi implicarea activă în soluţionarea situaţiilor de dificultate cu
care se pot confrunta la un moment dat;
p) colaborarea centrului/unităţii cu serviciul public de asistenţă socială.
ARTICOLUL 6
Beneficiarii serviciilor sociale
(1) Beneficiarii serviciilor sociale din cadrul Caminului pentru Persoane Varstnice ,,Stefan
cel Mare si Sfant” Galati sunt persoanele vârstnice care:
a) - nu au familie sau nu se află în întreţinerea unei sau unor persoane obligate la aceasta,
potrivit dispoziţiilor legale în vigoare;
b) - nu au locuinţă şi nici posibilitatea de a-şi asigura condiţiile de locuit pe baza resurselor
proprii;
c) – nu au venituri sau veniturile nu sunt suficiente pentru asigurarea îngrijirii necesare;
d) - nu se pot gospodări singure sau necesită îngrijire specializată;
e) - se află în imposibilitatea de a-şi asigura nevoile sociomedicale, datorită stării fizice;
f) Poate avea calitatea de beneficiar al caminului, in limita locurilor disponibile si a
resurselor financiare alocate de Ordonatorul principal de credite, persoana vârstnică care
indeplineşte urmatoarele conditii:
- are calitatea de pensionar (limita de vîrstă; anticipat; invaliditate);
- are domiciliul in Municipiul Galati;
- nu are spatiu corespunzator de locuit sau mentinerea la domiciliu nu este posibila din
motive socio-medicale;
- starea de sanatate psihica sa ii permita insertia in colectivitate;
- nu necesita ingrijire medicala specializata din punct de vedere medical (transfuzii sange,
dializa, etc);
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- nu si-a instrainat de buna voie locuinta;
- nu are familie sau sustinatori legali, iar in cazul in care exista sustinatori legali, acestia nu si
pot indeplini obligatiile de intretinere datorita starii de sanatate, situatiei economice sau
sarcinilor familiale;
g) Accesul unei persoane vârstnice în cămin se face avându-se în vedere următoarele criterii
de prioritate:
g 1) necesită îngrijire medicală permanentă deosebită, care nu poate fi asigurată la domiciliu;
g 2) nu se poate gospodări singură;
g 3) este lipsită de susţinători legali sau aceştia nu pot să îşi îndeplinească obligaţiile datorită
stării de sănătate sau situaţiei economice şi a sarcinilor familiale;
g 4) nu are locuinţă şi nu realizează venituri proprii.
(2) Condiţiile de acces/admitere în camin sunt următoarele:
a) Acte necesare:
- Acte de identitate:
- CI/BI;
- certificat de nastere;
- act de deces sot/sotie;
- hotarare definitiva de divort;
- copie dupa actul de proprietate al imobilului de la adresa de domiciliu, consemnata in actul
de identitate a persoanei care solicita accesul în cămin;
- Acte care dovedesc veniturile:
- cupon de pensie din luna in care se depune cererea;
- declaratie pe propria raspundere ca nu au sustinatori legali;
- angajament de plata dat de sustinatorul legal in cazul in care contributia lunara de
intretinere a persoanei vârstnice nu se acopera din veniturile acesteia, acesta se obliga la
plata diferentei până la concurenţa valorii integrale a contribuţiei lunare de întreţinere;
- adeverinta de venituri (salarii) a sustinatorilor legali si membrilor acestora pentru a se
efectua calculul contributiei ce-i revine la plata sustinatorului legal, pentru persoana
vârstnică;
- persoanele cu domiciliul consemnat la adresa sustinatorului legal, ca fiind in intretinerea
lui, trebuie sa prezinte declaratie pe proprie raspundere ca nu realizeaza venituri;
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- adeverinta de venit eliberata de Administratia Finantelor Publice Galati pentru persoanele
care solicita accesul în cămin;
- declaratie pe proprie rapundere, privind asumarea obligatiei de inhumare, data de
sustinatorul legal, dupa caz;
Nota: - contributia lunara de intretinere pentru persoanele vartsnice care au venituri este de
60% din veniturile personale lunare, fara sa se depaseasca costul mediu lunar de intretinere
aprobat pentru camin, stabilit pe grade de dependenta;
- Acte medicale:
- examen coprologic (coprocultura);
- examen coproparazitologic;
- adeverinta medicala ca nu sufera de boli contagioase si cronice (de la medicul de familie);
- VDRL, MRF;
- copie dupa fisa medicala (de la medicul de familie);
- avizul medical specialist ca poate locui in colectivitate (de la medicul psihiatru);
- cardul de sanatate;
b) Accesul în cămin se realizeaza pe perioada nedeterminata, dar nu are caracter definitiv.
c) Pentru buna desfăşurare a procesului de admitere a serviciilor sociale, la nivelul căminului
funcţionează o comisie de analiză a cererilor de acces şi de analiza a cazurilor propuse pentru
încetarea serviciilor.
d) Din această comisie fac parte: directorul, contabilul şef, un asistent social, doi
reprezentanti al Primăriei Municipiului Galaţi.
e) Reprezentanţii primăriei se numesc prin dispoziţie a primarului.
f) Dupa verificarea documentelor depuse la dosarul de admitere in camin, Comisia de analiza
a cererilor propune admiterea prin intocmirea unui referat.
g) Primarul Municipiului Galati emite dispozitia de admitere în cămin in baza referatului
intocmit de Comisia de analiza a cererilor. In baza dispozitiei de admitere se incheie
contractul privind acordarea serviciilor sociale.
(3) Conditii de incetare a serviciilor sociale:
Comisia de analiza a cererilor propune tot pe baza unui referat încetarea acordarii serviciilor
sociale, in urmatoarele cazuri;
a) beneficiarul decedeaza;
b) beneficiarul depune cerere prin care solicita incetarea serviciilor acordate;
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c) beneficiarul a ascuns sau a denaturat adevarul cu privire la situatia socio - economica
personala sau a sustinatorilor sai legali in cadrul audierilor la comisia de admitere in camin
sau in cazul stabilirii contributiei de intretinere;
d) beneficiarul a tulburat linistea caminului pe fondul consumului de alcool, a adresat injurii
sau a agresat ceilalti beneficiari de servicii sociale si/sau angajatii caminului;
e) a introdus bauturi alcoolice in camin;
f) nu a achitat contributia de intretinere pe o perioada mai mare de 45 de zile;
g) a comis cu buna stiinta distrugeri si/sau sustrageri de bunuri din camin, fara sa plateasca
paguba catre partea vatamata in termen de 15 zile calendaristice, la care era obligat;
(h) Nu pot fi readmise în cămin persoanele pentru care au fost încetate serviciile din motivele
mentionate la alin (3) lit. c) - f);

(4) Persoanele beneficiare de servicii sociale furnizate în Caminul pentru Persoane Varstnice
,,Stefan cel Mare si Sfant” Galati, au următoarele drepturi:
a) să li se respecte drepturile şi libertăţile fundamentale, fără discriminare pe bază de rasă,
sex, religie, opinie sau orice altă circumstanţă personală ori socială;
b) să participe la procesul de luare a deciziilor în furnizarea serviciilor sociale, respectiv la
luarea deciziilor privind intervenţia socială care li se aplică;
c) să li se asigure păstrarea confidenţialităţii asupra informaţiilor furnizate şi primite;
d) să li se asigure continuitatea serviciilor sociale furnizate atât timp cât se menţin condiţiile
care au generat situaţia de dificultate;
e) să fie protejaţi de lege atât ei, cât şi bunurile lor, atunci când nu au capacitate de exerciţiu;
f) să li se garanteze demnitatea, intimitatea şi respectarea vieţii intime;
g) să participe la evaluarea serviciilor sociale primite;
h) să li se respecte toate drepturile speciale în situaţia în care sunt persoane cu dizabilităţi.
(5) Persoanele beneficiare de servicii sociale furnizate în Caminul pentru Persoane Varstnice
,,Stefan cel Mare si Sfant” Galati 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, 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,
in functie de tipul de serviciu, situaţia materială si gradele de dependenta;
d) să comunice orice modificare intervenită în legătură cu situaţia lor personală;
e) să respecte prevederile prezentului regulament.

ARTICOLUL 7
Activitati si functii
(1) Principalele funcţiile ale serviciului social - Caminul pentru Persoane Varstnice ,,Stefan
cel Mare si Sfant” Galati sunt următoarele:
a) de furnizare a serviciilor sociale de interes public local, prin asigurarea următoarele
activităţi:
1. reprezentarea furnizorului de servicii sociale în contractul încheiat cu persoana
beneficiară;
2. reprezintă furnizorul de servicii sociale în contractele de parteneriat încheiate cu alti
furnizori publici si/sau privati;
3. reprezintă furnizorul de servicii sociale în contractele de sponsorizare;
4. găzduire pe perioada nedeterminata;
5.asistenta medicala si ingrijire;
6. asistenta paleativa;
7. consiliere sociala;
8. consiliere psihologica;
9. consiliere juridica;
10. consiliere si asistanta in caz de deces;
b) de informare a beneficiarilor, potenţialilor beneficiari, autorităţilor publice şi
publicului larg despre domeniul său de activitate, prin asigurarea următoarelor activităţi:
1. elaborarea de materiale informative pe suport scris ( fluturași/pliante) care sunt distribuite
în comunitate;
2. elaborarea de materiale informative pe suport electronic (fotografii, date de informare sau
publicitare)

care

sunt

postate

pe

site-ul
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Primariei

Municipiului

Galati;

3. elaborarea de comunicate de presă și articole pentru publicatiile din Municipiul Galati;
4. elaborarea de rapoarte de activitate.
c) de promovare a drepturilor beneficiarilor şi a unei imagini pozitive a acestora, de
promovare a drepturilor omului în general, precum şi de prevenire a situaţiilor de
dificultate în care pot intra categoriile vulnerabile care fac parte din categoria de persoane
beneficiare, potrivit scopului acestuia, prin asigurarea următoarelor activităţi:
1. aplicarea Chestionarului de verificare a satisfacției beneficiarilor;
2. elaborarea unui plan anual de activitati;
3. promovarea unui program de voluntariat;
4. aplicarea prevederilor din Carta drepturilor beneficiarilor;
5. organizarea sesiunilor de informare privind drepturile și obligațiile beneficiarilor,
drepturile și obligațiile furnizorului de servicii,

posibilitatea de semnalare a

sesizărilor/reclamațiilor, identificarea, semnalarea și soluționarea cazurilor de abuz și
neglijență.
d) de asigurare a calităţii serviciilor sociale prin realizarea următoarelor activităţi:
1. elaborarea instrumentelor standardizate utilizate în procesul de acordare a serviciilor;
2. realizarea de evaluări periodice a serviciilor prestate;
e) de administrare a resurselor financiare, materiale şi umane ale caminului prin
realizarea următoarelor activităţi:
1. administreaza si intretine spatiile destinate activitatilor caminului;
2. gestioneaza bunurile imobile si mobile din patrimoniu caminului;
3. urmareste starea fizica a mijloacelor fixe si a obiectelor de inventar;
4. asigura dotarea cu materiale igienico-sanitare, echipamente de lucru si de protectie a
personalului angajat;
5. asigura fundamentarea bugetului consolidat de venituri si cheltuieli si asigura aprobarea
acestuia;
6. asigura cresterea si optimizarea performantei caminului prin eficienta cu care se folosesc
resursele financiare, tehnice, informationale si umane;
7. întocmirea de propuneri privind Planul de formare/perfecționare profesională a
personalului;
8. întocmirea de propuneri/referate privind ocuparea posturilor.
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ARTICOLUL 8
Structura organizatorică, numărul de posturi şi categoriile de personal
(1) Serviciul social Caminul pentru Persoane Varstnice ,,Stefan cel Mare si Sfant” Galati
funcţionează cu un număr de 50 angajati - total personal, conform prevederilor Hotărârii
consiliului local nr.174/28.05.2015, din care:
a) personal de conducere: director, contabil sef, asistent medical generalist sef – 3 posturi;
b) personal de specialitate şi auxiliar: 30;
c) personal cu funcţii administrative, gospodărire, întreţinere - reparaţii, deservire: 17;
d) voluntari 5.
(2) Structura organizatorică, numărul de posturi şi categoriile de personal care funcţionează
în cadrul caminului se aprobă, prin hotărâre a autorităţii administraţiei publice locale.
(3) Personalul de specialitate reprezintă 60% din totalul personalului.
(4) Încadrarea personalului se realizează cu respectarea numărului maxim de posturi aprobat
prin Organigrama si Statul de functii;
(5) Numărul maxim de posturi pentru funcţii de conducere este: un post pentru directorul,
contabil sef si coordonatorul personalului de specialitate – asistent medical generalist sef.
(6) Raportul angajat/beneficiar este de 1/2.
ARTICOLUL 9
Personalul de conducere

(1) Personalul de conducere este:
a) director;
b) contabil sef;
c) asistent medical generalist – sef.
(2) Atribuţiile personalului de conducere sunt:
a) asigură coordonarea, îndrumarea şi controlul activităţilor desfăşurate de personalul
serviciului şi propune organului competent sancţiuni disciplinare pentru salariaţii care nu îşi
îndeplinesc în mod corespunzător atribuţiile, cu respectarea prevederilor legale din domeniul
furnizării serviciilor sociale, codului muncii etc.;
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b) elaborează rapoartele generale privind activitatea serviciului social, stadiul implementării
obiectivelor şi întocmeşte informări pe care le prezintă furnizorului de servicii sociale;
c) propune participarea personalului de specialitate la programele de instruire şi
perfecţionare;
d) colaborează cu alte centre/alţi furnizori de servicii sociale şi/sau alte structuri ale societăţii
civile în vederea schimbului de bune practici, a îmbunătăţirii permanente a instrumentelor
proprii de asigurare a calităţii serviciilor, precum şi pentru identificarea celor mai bune
servicii care sa răspundă nevoilor persoanelor beneficiare;
e) întocmeşte raportul anual de activitate;
f) asigură buna desfăşurare a raporturilor de muncă dintre angajaţii caminului;
g) propune furnizorului de servicii sociale aprobarea structurii organizatorice şi a numărului
de personal;
h) desfăşoară activităţi pentru promovarea imaginii centrului în comunitate;
i) ia în considerare şi analizează orice sesizare care îi este adresată, referitoare la încălcări ale
drepturilor beneficiarilor în cadrul serviciului pe care îl conduce;
j) răspunde de calitatea activităţilor desfăşurate de personalul din cadrul serviciului şi
dispune, în limita competenţei, măsuri de organizare care să conducă la îmbunătăţirea acestor
activităţi sau, după caz, formulează propuneri în acest sens;
k) organizează activitatea personalului şi asigură respectarea timpului de lucru şi a
regulamentului de organizare şi funcţionare;
l) reprezintă serviciul în relaţiile cu furnizorul de servicii sociale şi, după caz, cu autorităţile
şi instituţiile publice, cu persoanele fizice şi juridice din ţară şi din străinătate, precum şi în
justiţie;
m) asigură comunicarea şi colaborarea permanentă cu serviciul public de asistenţă socială de
la nivelul primăriei şi de la nivel judeţean, cu alte instituţii publice locale şi organizaţii ale
societăţii civile active în comunitate, în folosul beneficiarilor;
n) numeşte şi eliberează din funcţie personalul din cadrul serviciului, în condiţiile legii;
o) întocmeşte proiectul bugetului propriu al serviciului şi contul de încheiere a exerciţiului
bugetar;
p) asigură îndeplinirea măsurilor de aducere la cunoştinţă atât personalului, cât şi
beneficiarilor a prevederilor din regulamentul propriu de organizare şi funcţionare;
q) asigură încheierea cu beneficiarii a contractelor de furnizare a serviciilor sociale;
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r) alte atribuţii prevăzute în standardul minim de calitate aplicabil;
(3) Funcţiile de conducere se ocupă prin concurs sau, după caz, examen, în condiţiile legii.
(4) Candidaţii pentru ocuparea funcţiei de conducere trebuie să fie absolvenţi cu diplomă de
învăţământ superior în domeniul psihologie, asistenţă socială sau 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 sau ştiinţelor administrative,
cu experienţă de minimum 5 ani în domeniul serviciilor sociale.
(5) Numirea directorului caminului se face pe baza concursului organizat potrivit
procedurilor şi criteriilor aprobate prin dispozitiile legale. Numirea se face prin dispoziţia
primarului.
(6) Sancţionarea disciplinară sau eliberarea din funcţie a directorului caminului se face în
condiţiile legii.

ARTICOLUL 10
Consiliul consultativ
(1) Consiliul consultativ este o structură care asigură:
a) monitorizarea de către furnizorul de servicii sociale, care a solicitat şi obţinut licenţa de
funcţionare a serviciului social - Caminul pentru Persoane Varstnice ,,Stefan cel Mare si
Sfant” Galati a respectării standardelor minime de calitate;
b) respectarea principiului participării beneficiarilor la luarea deciziilor în ceea ce priveşte
funcţionarea caminului.
(2) Consiliul consultativ este compus din: reprezentantul Consiliului Local sub autoritatea
caruia functioneaza,

reprezentanti ai furnizorului de servicii sociale şi reprezentanţi ai

beneficiarilor serviciilor acordate în cadrul caminului, aleşi în mod democratic.
(3) Consiliul consultativ îndeplineşte următoarele atribuţii principale:
a) participă la deciziile privind planificarea bugetului centrului, în special a aspectelor care
au impact direct asupra serviciilor sociale (de exemplu: achiziţia obiectelor de inventar de uz
personal, amenajare etc.);
b) analizează activităţile derulate în camin şi propune măsuri şi programe de îmbunătăţire a
acestora;
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c) după caz, îşi exprimă acordul prealabil cu privire la încetarea/sistarea serviciilor acordate
unei persoane beneficiare în situaţia în care aceasta nu a respectat clauzele contractului de
acordare a serviciilor sau are un comportament inadecvat care face incompatibilă găzduirea
acestuia în camin în condiţii de securitate pentru el, ceilalţi beneficiari sau personalul
caminului.

ARTICOLUL 11
Personalul de specialitate de îngrijire şi asistenţă
(1) Personalul de specialitate este constituit din:
a) medic medicina generala (221101);
b) asistent medical generalist (325901);
c) asistent social (263501);
d) psiholog in psihologie clinica (263401);
e) maseur (325501);
f) infirmieră (532103);
(2) Atribuţii ale personalului de specialitate:
a) asigură derularea etapelor procesului de acordare a serviciilor sociale cu respectarea
prevederilor legii, a standardelor minime de calitate aplicabile şi a prezentului regulament;
b) colaborează cu specialişti din alte centre în vederea soluţionării cazurilor; identificării de
resurse etc.;
c) monitorizează respectarea standardelor minime de calitate;
d) sesizează conducerii centrului situaţii care pun în pericol siguranţa beneficiarului, situaţii
de nerespectare a prevederilor prezentului regulament etc.;
e) întocmeşte rapoarte periodice cu privire la activitatea derulată;
f) face propuneri de îmbunătăţire a activităţii în vederea creşterii calităţii serviciului şi
respectării legislaţiei;
g) alte atribuţii prevăzute în standardul minim de calitate aplicabil.
- Atributiile asistentului social sunt:
a) Primeşte acte, le verifică, realizează ancheta socială şi colectează informaţiile
semnificative privind situatia sociala a persoanei solicitante;
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b) intocmeşte dosarul personal al fiecărei persoane propusă ca beneficiar al caminului;
c) analizează, ierarhizează informaţiile în funcţie de impactul lor social, de gravitatea fiecarui
caz în parte, pentru selectarea priorităţilor de intervenţie;
d) sprijină persoanele în rezolvarea unor probleme de sănătate si/sau administrative;
e) intocmeste planurile de intervenţie individuală;
f) antrenează beneficiarii în diverse activităţi sociale pentru prevenirea marginalizării sociale
a acestora;
g) asigură legatura cu celelalte instituţii, unitaţi şi servicii de asistenţă sociala de pe plan
local, colaborand cu acestea în vederea dobândirii drepturilor sociale ce li se cuvin
beneficiarilor;
h) colaboreaza cu echipa de lucru în vederea întocmirii planului de servicii individualizat;
i) participa în mod direct la organizarea activitaţilor şi a întâlnirilor tematice, propune si
elaboreaza teme pentru focus – grupuri, pentru beneficiarii caminului;
j) răspunde de datele prezentate în anchetele medico- sociale ;
k) asigura confidenţialitatea informaţiilor obţinute;
l) respecta intimitatea persoanei precum şi libertatea acesteia de a decide;
m) participă la mediatizarea serviciilor de asistenta sociala pe care le acorda căminul, în
funcţie de obiectul de activitate al acesteia;
n) colaboreaza cu personalul din cadrul caminului pentru realizarea planurilor de recuperare
şi reabilitare a beneficiarilor;
o) indeplineşte orice alte sarcini stabilite de directorul caminului.
- Atributiile asistentului medical generalist sunt:
a) inregistreaza datele de identitate si completeaza foile de observaţie pe tip de asistenta
medicala;
b) aplica primele masuri medicale de mare urgenta în caz de necesitate, în limita
competentelor profesionale;
c) instituie masurile de izolare în cazul asistatilor suspectati de boli infecto-contagioase;
d) evalueaza stărea beneficiarului, masurarea si înregistrarea funcţiilor vitale ale acestuia;
e) identifica problemele de îngrijire curenta în funcţie de nevoile beneficiarilor;
f) stabileste priorităţile, elaboreaza si implementeaza planul activitatilor de îngrijire ale
asistatului conform rolului autonom si delegat;
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g) asigura si participa la îngrijiri generale pentru toaleta, schimbarea poziţiei în pat,
dezbrăcarea si îmbracarea, servirea la pat, schimbarea lenjeriei ori de cate ori este nevoie.
h) monitorizeaza, consemneaza si raporteaza valorile funcţiilor vitale, vegetative ale
beneficiarului (temperatura, puls, TA, respiraţie, diureza, scaun, vărsături, expectoratie,
greutate corporala, talie) în foaia de observatii;
i) informeaza medicul despre modificarea stării de sanatate a beneficiarului ori de cate ori
este nevoie;
j) monitorizeaza, consemneaza si raporteaza medicului apariţia de manifestări patologice,
reacţii secundare ale substanţei medicamentoase administrate beneficiarului;
k) efectuează tehnicile, procedurile medicale din activitatea terapeutica conform planului de
tratament indicat de medic;
l) respecta principiile de igiena în pregătirea si administrarea substanţei medicamentoase,
managementul pentru deşeuri potential contaminat/îndepărtarea materialelor tăietoare si
înţepătoare după utilizare, conform planului elaborat pentru compartimentul medical,
metodologia de supraveghere si control a accidentelor cu expunere la produse biologice;
- Atributiile infirmierei/lui sunt:
a) planifica activitatea de îngrijire a persoanei îngrijite corespunzător vârstei si regimurilor
recomandate cu respectarea normelor igienico-sanitare;
b) asigurara igiena corporala a beneficiarului: îngrijiri corporale, baie totala/partiala prin
utilizarea de produsele cosmetice adecvate pentru prevenirea infecţiilor si a escarelor,
îmbracarea/dezbracarea si shimbarea lenjeriei personale a beneficiarului;
c) schimba lenjeria patului beneficiarului zilnic sau ori de câte ori este necesar;
d) depoziteaza si manipuleaza corect, pe sectie, lenjeria curata, respectand codurile de
procedura privind igiena si pastreaza echipamentul de protectie adecvat;
e) tine evidenta lenjeriei curate/murdare predate si ridicate de la spalatoria caminului;
f) transporta alimentele de la oficiu/bloc alimentar la masa/ patul beneficiarului;
g) pregateste beneficiarul dependent pentru alimentare si hidratare;
h) acorda ajutor pentru alimentarea si hidratarea beneficiarului, tine seama atat de indicatiile
medicului, cat si de starea de sanatate a acestuia;
i) asigura si efectueaza igienta corespunzatoare a veselei beneficiarilor, conform normelor
legale in vigoare;
j) stabileşte corect necesarul de materiale pentru a asigura o activitate fluenta;
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k) răspunde de utilizarea si pastrarea in bune condiţii a ustensilelor folosite ce le are in grija
sa, precum si a celor care se folosesc in comun, si le depozitează in condiţii de siguranţa;
m) declara imediat asistentei şefe orice îmbolnăvire acuta pe care o prezintă precum si bolile
transmisibile aparute la membrii familiei sale;
n) se supune masurilor administrative in ceea ce priveste neindeplinirea la timp si întocmai a
sarcinilor prevăzute in fisa postului;
ARTICOLUL 12
Personal administrativ, gospodarire, intretinere – reparatii, deservire
(3) Personalul administrativ asigură activităţile auxiliare serviciului social: aprovizionare,
mentenanţă, achiziţii şi este efectuat de :
a) administrator;
b) contabil;
c) jurist;
d) magazioner;
e) paznic, personal pentru curăţenie spaţii, spălătoreasă;
f) şofer;
g) muncitor calificat;
h) muncitor necalificat.
- Atributiile administratorului sunt:
a) asigura serviciile/utilitatile caminului;
b) administreaza sediul caminului;
c)asigura asistenta administrativa pentru desfasuarea activitatii in regim continuu, conform
specificului serviciilor sociale furnizate de camin;
d) întocmeşte şi păstrează la zi evidenţa în cartea de imobil a tuturor beneficiarilor, operând
intrările şi ieşirile în maxim 10 zile de internare şi externare, după caz;
e) întocmeşte şi ţine la zi evidenţa foilor de parcurs şi a consumului de benzină;
f) răspunde de evidenţa, păstrarea, îngrijirea şi gospodărirea patrimoniului caminului,
mijloace fixe, obiecte de inventar, repartizat pe subgestiuni;
g) răspunde de întreţinerea curentă a clădirii căminului, atât în interior cât şi în exterior,
întocmind planul anual de reparaţii curente şi capitale necesare;
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h) răspunde de aplicarea masurilor de protecţia muncii si paza contra incendiilor în sectorul
sau de activitate ;
i) colectează si depozitează până la livrarea lor, materialele rezultate din casari;
j) realizează anual sau când este nevoie inventarierea patrimoniului;
- Atributiile contabilului sunt:
a) verifica corectitudinea intocmirii foilor de pontaj pe baza graficelor intocmite de
responsabilii de compartimente, aprobate de directorul caminului, sau de persoana desemnta
de acesta;
b) întocmeste statele de salarii si declaraţiile privind monitorizarea cheltuielilor de personal;
c) intomeste declaraţiilor lunare privind obligaţiile angajatorului si ale angajatului fata de
bugetul asigurărilor sociale de stat, bugetul asigurărilor de şomaj,bugetul asigurărilor sociale
de sanatate, bugetul de stat;
d) urmăreşte intocmirea lucrărilor la timp avand in vedere termenul de verificare al salariilor
si de depunere a balanţei si bilanţului contabil.
e) întocmeste ordinele de plata emise către Trezoreria Municipiului Galati sau alte unitati
bancare;
f) răspunde material, disciplinar si contravenţional pentru eventualele nereguli sau lipsuri in
inregistrarea actelor contabile sau acordarea unor drepturi salariale necuvenite - constatate in
urma verificărilor efectuate de organele de control.
- Atributiile juristului sunt:
a) elaboreaza regulamente, decizii, ordine si instructiuni referitoare la desfasurarea
activitatii in cadrul institutiei, in conformitate cu legislatia in vigoare;
b) avizeaza si contrasemneaza actele cu caracter juridic ale institutiei;
c) reprezinta interesele si apara drepturile legitime ale institutiei in fata autoritatilor publice,
institutiilor de orice natura, precum si in fata oricarei persoane juridice sau fizice,
romana ori straina;
d) asigura consultanta si informarea permanenta a conducerii institutiei cu privire la
modificarile legislative;
e) urmareste aparitia actelor normative si semnaleaza organele de conducere si serviciile din
cadrul institutiei asupra atributiilor ce le revin;
f) apara interesele institutiei in fata instantelor de judecata in litigiile de munca;
g) participa la negocierea si incheierea contractelor;
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h) verifica si avizeaza din punct de vedere al legalitatii, dispozitiile/deciziile cu caracter
normativ si semnaleaza conducerea asupra sarcinilor care ii revin;
i) asigura consultanta de specialitate conducatorului institutiei si sefilor de compartimente
privind modul de aplicare a actelor normative;
j) face parte din comisiile de evaluare privind atribuirea contractelor de achizitie publica;
k) face parte din Compartimentul de achizitii publice, participa la elaborarea
Documentatiilor de atribuire, a Stategiei anuale a achizitiilor publice, si a Planului anual al
achizitiilor publice;
l) se ocupa cu investirea cu formula executorie si punerea in executorie a sentintelor
definitive obtinute in urma actiunilor in justitie depuse;
m) intocmeste documentatia necesara constituirii ca parte civila in cauzele penale in care
este citata institutia;
n) participa la elaborarea Regulamentului de Organizare si Functionare si a Regulamentului
de Ordine Interioara in care se stabilesc atributiile structurilor medico-administrative si
masurile ce se impun in vederea asigurarii disciplinei;
- Atributiile magazionerului sunt:
a) primirea, pastrarea si eliberarea valorilor materiale încredinţate prin gestiunea organizata
de magazia de materiale si obiecte de inventar si a valorilor materiale încredinţate prin
gestiunea organizata în cadrul blocului alimentar;
b) răspunde de recepţia cantitativa si calitativa a bunurilor materiale primite prin diverşi
furnizori si prin lucratorul comercial al unitatii;
c) răspunde de pastrarea, sortarea, etichetarea, conservarea bunurilor, alimentelor ce le are în
gestiune ;
d) urmăreşte ca institutia să fie la timp şi bine aprovizionată cu alimente, materiale,
detergenţi, dezinfectanţi, combustibil, cu tot ce este necesar pentru buna funcţionare a
acesteia;
e) răspunde de securitatea si buna conservare a bunurilor aflate în gestiunea sa;
f)orice eliberare de valori materiale o va face numai pe baza de acte legal întocmite, vizate si
aprobate de cei competenţi;
g) tine la zi evidenta tehnico-operativa privind mişcarea valorilor materiale, intrarea si ieşirea
alimentelor si lunar confrunta stocurile scriptice din evidenta contabila analitica pentru
fiecare sortiment în parte;
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h) aduce la cunoştinţa directorului orice defecţiuni ce se ivesc în asigurarea bunei
funcţionalităţi a spatiilor de depozitare din toate punctele de vedere;
i) verifica la sfârşitul fiecărei intrări si ieşiri din serviciu securitatea încuietorilor si a spatiilor
de depozitare răspunde de pastrarea în condiţii igienico-sanitare a tuturor alimentelor din
gestiunea sa
j) sortează, etichetează alimentele din gestiunea sa în asa fel încât sa asigure o
buna gospodărire si manipulare a acestora;
k) urmăreşte buna funcţionare a spatiilor si agregatelor frigorifice, ventilaţia
încăperilor, etc. pentru buna funcţionare a blocului alimentar în general si
luarea masurilor de reparare în caz de nevoie;
l) sesizează şeful ierarhic superior în toate cazurile când constata ca încuietorile sau spatiile
de depozitare prezintă urme de violare, deteriorare sau prezintă indicii de sustrageri de
bunuri materiale sub orice forma;
m) răspunde material, disciplinar sau penal, după caz, pentru orice paguba prin lipsa,
deteriorare, sau sustrageri de valori materiale produse din vina sa ;
n) asista la inventarierea bunurilor din gestiunea sa si semnează pentru realitatea datelor
înscrise în listele de inventariere;
o) primeşte zilnic documentele de intrare - ieşire a valorilor materiale pe care le verifica sub
cele trei aspecte : forma, calcul si conţinut si întocmeşte notele de recepţie
- Atributiile paznicului sunt:
a) sa pazeasca cladirile pentru care a fost angajat;
b)sa pazeasca vehicule din incinta caminului;
c)sa protejeze cladirile si bunurile împotriva furtului, avarierii, dezastrelor naturale si sa
previna eventualele incendii;
d) sa comunice conducerii caminului posibilele tentative de efractie;
- Atributiile ingrijitoarei sunt:
a) asigură permanent starea de igienă a camerelor (curăţenia camerei şi a obiectelor din
camere: noptiere, aerisirea ei şi curăţenia grupului sanitar precum şi dezinfecţia lui);
b) efectuarea curăţeniei va consta în ştergerea pereţilor, a lustrelor, măturat şi aspirat
covoare, mochete, scuturat paturi, spălat pardoseli, pe holuri şi la oficiile existente pe etaje,
în grupurile sanitare, înlăturarea resturilor alimentare din camere, din coşurile de gunoi şi
pubelelor destinate în acest scop;
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c) ajuta la efectuarea băii corporale şi a igienei intime a beneficiarilor care nu se pot îngriji
singuri, a celor care solicită ajutor precum şi supravegherea igienei corporale a tuturor
beneficiarilor;
d) ajuta la baia corporală a asistaţilor decedaţi;
e) utilizează în mod raţional materialele de curăţenie şi se preocupă de economisirea
resurselor de care dispune căminul (apă, gaze naturale, curent electric, etc.);
f) poartă un echipament de protecţie pentru efectuarea curăţeniei .
g) răspunde prin semnătură de integritatea şi păstrarea în cele mai bune condiţii a obiectelor
de inventar din sectorul unde este repartizat şi semnalează conducerii orice lipsă sau
degradare a lor;
h) face cumparaturi asistatilor la cererea acestora si le da correct restul si banii.
i) semnalează pe bază de referat orice defecţiune a instalaţiilor (electrice, sanitare, tâmplărie,
etc.), din sectorul repartizat şi confirmă prin semnătură remedierea lor de către personalul de
întreţinere (electrician, instalator, mecanic);
j) solicită materiale, achiziţii de servicii şi lucrări pe bază de referat scris adresat
administratorului (care la rândul său va întocmi un referat de necesitate numai după ce în
prealabil a verificat realitatea solicitării), apoi va fi înregistrat şi înaintat spre aprobare
conducerii căminului;
- Atributiile spalatoresei sunt:
a) asigură în permanenţă spălarea lenjeriei de pat şi de corp a beneficiarilor, primită pe bază
de bon, predă lenjeria pe bază de bon;
b) asigură spălarea echipamentului de protecţie din dotarea unităţii (halate, şorţuri), iar în
timpul curăţeniei generale, periodice şi a perdelelor, feţelor de masă, draperiilor;
c) urmăreşte în permanenţă buna funcţionare a utilajelor folosite în spălătorie. În caz de
defecţiuni sau funcţionare necorespunzătoare va opri imediat utilajul şi va anunţa şeful
ierarhic superior sau conducerea unităţii pentru remedierea acestora;
d) se interzice spălarea lenjeriei proprii sau a altor persoane cu utilajele şi materialele
aparţinând unităţii;
e) se îngrijeşte permanent de folosirea judicioasă a materialelor: detergent, săpun, clor,
dezinfectanţi;
f) răspunde de integritatea, exploatarea şi întreţinerea în bune condiţii a mijloacelor fixe şi a
obiectelor de inventar din sectorul spălătorie;
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g) se interzice lăsarea nesupravegheată a maşinilor în timpul funcţionării;
h) va urmări în permanenţă însuşirea şi perfecţionarea modului de lucru şi de exploatare a
maşinilor de spălat;
i) asigură securitatea spălătoriei, anunţând conducerea în cazul unor nereguli;
j) respectă regulile PSI stabilite în planul de măsuri, de securitate şi protecţia muncii;
k) semnează şi răspunde pentru inventarul avut în primire cât şi pentru bonurile de materiale.
- Atributiile soferului sunt:
a) stabileşte zilnic impreuna cu responsabilul de centru itinerariul si ridica de la sediul
centrului Foaia de parcurs;
b) cunoaste si respecta prevederile legale cu privire la circulatia pe drumurile publice;
c) pastreaza cerificatul de inmatriculare, asigurare RCA, precum si alte documente ale
autovehicolului in conditii corespunzatoare pentru a le prezenta, eventual organelor de
control;
d) atat la plecare cat si la sosire, soferul verifica starea tehnica a autovehicolului, inclusiv
anvelopele;
e) nu pleaca in cursa daca constata defectiuni/nereguli ale autovehicolului, si anunta imediat
responsabilul de centru sau superiorul pentru a se remedia defectiunile;
f) la sosirea din cursa, la sfarsitul programului de lucru, soferul preda resposabilului de
centru Foaia de parcurs completata corespunzator si semnata de acesta;
g) răspunde de întreţinerea curentă a autovehicolului, verificare ITP, schimare cauciucuri
vara – iarna, revizii, schimburi de ulei si filtre etc;
h) la parcarea autovehicolului soferul va lua toate masurile de siguranta care se impun;
i) comunica imediat responsabilului de centru telefonic sau prin orice alt mijloc orice
eveniment de circulatie in care a fost implicat;
j) soferul este obligat sa se prezinte la serviciu, la ora fixata in program (ora 08.00), odihnit
si in tinuta corespunzatoare;
k) soferul nu va conduce autovehicolul obosit sau sub influenta alcoolului, drgurilor,
medicamentelor, etc, care reduc capacitatea de a conduce;
l) participa la pregatirea personalului prin programul si instructajele PSI si SSM, si
efectueaza anual vizita medicala;
m) tine evidenta valabilitatii tutoror documentelor si verificarilor autovehicolului;
n) se ocupa personal de intretinerea si functionarea in conditii corespunzatoare a
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autovehicolului;
o) exploateaza autovehicolul numai in conformitate cu instructiunile prevazute in Cartea
tehnica a acestuia;
p) raspunde personal in fata organelor in drept (politie, etc);
q) raspunde de pagubele produse autovehicolului din vina sa exclusiva;
r) îndeplineşte orice sarcină trasată de conducerea unităţii;
- Atributiile muncitorului calificat bacatarie sunt:
a) participă la ridicarea alimentelor din magazie si verifica la fata locului, impreuna cu
personalul ajutator, daca produsele corespund in totalitate din punct de vedere calitativ si
cantitativ, (termen de valabilitate, conditii organoleptice, etc);
b) debarasează şi asigură curăţenia bucătăriei;
c) curata ustensilele din bucătarie şi echipamentul tehnologic din dotare;
d) tine cont de perisabilitate, termenul de garanţie, de modul în care urmează să fie folosite
ingredientele;
e) face prelucrările preliminare gătitului - sortează, curăţă, spală, divizează şi mai apoi
găteşte - fierbe, frige, coace, prăjeşte;
f) respecta retetarul pentru fiecare meniu in parte si meniul stabilit pentru fiecare categorie de
beneficiari in parte.
g) respecta cerintele si masurile igienico-sanitare, urmarind intregul proces de pregatire si
preparare a hranei si a tehnologiei de preparare.
h) se ingrijeste zilnic pentru a cunoste numarul asistatilor cu regim alimentar;
i) zilnic, ia probe de mancare pentru controlul sanitar si va asigura pastrarea lor la rece
conform indicatiilor sanitare, respectiv timp de 48 ore;

j) respecta circuitul de manipulare al alimentelor si a hranei preparate, dupa indicatiile
prevazute in normele igienico-sanitare;
k) raspunde disciplinar si penal de instrainarea oricarei cantitati de alimente, de portionarea
corecta a carnii si a altor alimente, conform gramajului stabilit in lista de meniu care urmeaza
a fi distribuite asistatilor ca portie si de pastrarea lor in conditii optime de igiena;
l) interzice intrarea in bucatarie a altor persoane, decat a celor in interes de serviciu;
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m) respecta indicatiile din partea medicului, si a personalului sanitar pentru prevenirea
cazurilor de toxiinfectie alimentara;
n) asigura o perfecta stare de igiena in bucatarie si in celelalte anexe ale bucatariei prin
actiuni zilnice de spalare si dezinfectie a spatiului destinat bucatariei;
o) raspunde de curatatea, spalarea si pastrarea veselei din dotare in conditii de igiena, precum
si de masinile de gatit, in scopul prevenirii degradarii acestora;
p) raspunde de inventarul bucatariei (atat a veselei, cat si a dotarilor existente in blocul
alimentar) si anexele aferente (robot cartofi, masina de tocat, mixer planetar, masini de gatit)
si semnaleaza conducerii orice lipsa sau degradare;
r) semneaza listele zilnice de alimente, bonurile de materiale si inventarul pentru dotarile din
sectorul bucatariei;
- Atributiile muncitorului calificat sunt:
a) se ocupa de activitatea de intretinere si gospodarire a caminului;
b) participa la amenajarea pastrarea ordinii si curateniei spatiilor din incinta caminului;
c) executa lucrari de curatenie, igienizare, salubrizare si dezapezire in incinta caminului;
d) participa la transportul alimentelor, materialelor si a altor bunuri in vederea asigurarii
desfasurarii activitatilor specifice caminului (preparare hrana,etc);
- Atributiile muncitorului necalificat sunt:
a) sa mentina curatenia in incinta caminului;
b) sa anunte de indata administratorul orice neregula constatata ;
c) sa ia in primire toate materialele necesare asigurarii curateniei, avand obligatia sa asigure
pastrarea si utilizarea acestora in bune conditiuni;
d) sa raspunda la toate solicitarile venite din partea administratorului pentru indeplinirea unor
sarcini;
e) sa manifeste grija deosebita in manuirea si utilizarea materialelor si echipamentelor pe
care le are in primire pentru a evita avarierea, distrugerea sau pierderea lor;
f) sa respecte cu strictete regulile de protectie a muncii si P.S.I. din cadrul caminului;
g) sa nu consume in timpului programului de lucru bauturi alcoolice si sa aiba un
comportament adecvat in relatia cu colegii si cu beneficiarii caminului.

ARTICOLUL 12
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Finanţarea caminului
(1) În estimarea bugetului de venituri şi cheltuieli, caminul are în vedere asigurarea
resurselor necesare acordării serviciilor sociale cel puţin la nivelul standardelor minime de
calitate aplicabile.
(2) Finanţarea cheltuielilor caminului se asigură, în condiţiile legii, din următoarele surse:
a) contribuţia persoanelor beneficiare sau a întreţinătorilor acestora, după caz;
b) bugetul local al Primariei Muncipiului Galati;
c) donaţii, sponsorizări sau alte contribuţii din partea persoanelor fizice ori juridice din ţară şi
din străinătate;
f) fonduri externe rambursabile şi nerambursabile;
g) alte surse de finanţare, în conformitate cu legislaţia în vigoare;
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