ROMÂNIA

PROIECT

JUDEȚUL GORJ

AVIZAT,

CONSILIUL JUDEȚEAN

Secretar general al județului,
Cristina-Elena Rădulea-Zamfirescu

HOTĂRÂRE
privind aprobarea înființării, în subordinea Consiliului Județean Gorj, în structura DGASPC
Gorj, a Centrului de abilitare și reabilitare pentru persoane adulte cu dizabilități Tg –
Cărbunești, Centrului de abilitare și reabilitare pentru persoane adulte cu dizabilități Dobrița și
Centrului de îngrijire și asistență pentru persoane adulte cu dizabilități Dobrița, prin
reorganizarea Centrului de recuperare și reabilitare Tg – Cărbunești, Centrului de recuperare și
reabilitare Dobrița și Centrului de îngrijire și asistență Dobrița

Consiliul Județean Gorj,
Având în vedere:
- Referatul de aprobare a proiectului de hotărâre;
- Raportul de specialitate al Direcției buget, finanțe, monitorizare servicii comunitare de utilități publice,
proiecte și programe naționale și Direcției juridice, dezvoltarea capacității administrative și achiziții
publice din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Gorj;
- Raportul de avizare al Comisiei buget-finanțe;
- Raportul de avizare al Comisiei juridice și de administrație publică;
- Raportul de avizare al Comisiei de sănătate si asistență socială;
- Prevederile art. 51 din Legea 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu
handicap, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
- Prevederile art. II alin. (1) din OUG nr. 69/2018 pentru modificarea şi completarea Legii nr.
448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap;
- Prevederile HG nr. 867/2015 pentru aprobarea Nomenclatorului serviciilor sociale, precum și a
regulamentelor-cadru de organizare și funcţionare a serviciilor sociale, cu modificările și completările
ulterioare;
- Prevederile Ordinului Ministrului Muncii și Justiției Sociale nr. 82/2019 privind aprobarea standardelor
specifice minime de calitate obligatorii pentru serviciile sociale destinate persoanelor adulte cu
dizabilităţi;
- Prevederile Deciziei președintelui Autorității Naționale pentru Persoanele cu Dizabilități nr. 877/2018
privind aprobarea Metodologiei de reorganizare a centrelor rezidențiale pentru persoanele adulte cu
handicap;

- Avizul de înființare a Centrului de Îngrijire și Asistență pentru persoane adulte cu dizabilități Dobrița
(CIA Dobrița) prin reorganizarea serviciului social Centrul de Îngrijire și Asistență Dobrița, fără
personalitate juridică, în structura Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Gorj, cu
o capacitate de 50 locuri, situat în localitatea Dobrița, com. Runcu, nr. 86, jud. Gorj, transmis de către
ANDPDCA prin adresa nr. 15600/1/DDPD/SLA/LH/20.07.2020;
- Avizul de înființare a Centrului de Abilitare și Reabilitare pentru persoane adulte cu dizabilități Tg.
Cărbunești (CAbR Tg. Cărbunești) prin reorganizarea serviciului social Centrul de Recuperare și
Reabilitare Tg. Cărbunești, fără personalitate juridică, în structura Direcției Generale de Asistență
Socială și Protecția Copilului Gorj, cu o capacitate de 41 locuri, situat în localitatea Tg. Cărbunești, str.
Eroilor,

nr.

81,

jud.

Gorj,

transmis

de

către

ANDPDCA

prin

adresa

nr.

15600/2/DDPD/SLA/LH/20.07.2020;
- Avizul de înființare a Centrului de Abilitare și Reabilitare pentru persoane adulte cu dizabilități Dobrița
(CAbR Dobrița) prin reorganizarea serviciului social Centrul de Recuperare și Reabilitare Dobrița, fără
personalitate juridică, în structura Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Gorj, cu
o capacitate de 11 locuri, situat în localitatea Dobrița, com. Runcu, nr. 86, jud. Gorj, transmis de către
ANDPDCA prin adresa nr. 15600/3/DDPD/SLA/LH/20.07.2020;
- Nota de fundamentare nr. 19664/16.09.2020 întocmită de Direcția Generală de Asistență Socială și
Protecția Copilului Gorj și înregistrată la Consiliul Județean Gorj sub nr. 12192/17.09.2020;
- Nota de fundamentare nr. 13515/29.06.2020 întocmită de Centrul de recuperare și reabilitare Tg –
Cărbunești;
- Fișa Centrului de recuperare și reabilitare Tg – Cărbunești nr. 2907/13.11.2018;
- Raportul sintetic al Centrului de recuperare și reabilitare Tg – Cărbunești nr. 2906/13.11.2018;
- Nota de fundamentare nr. 13513/29.06.2020 întocmită de Centrul de recuperare și reabilitare Dobrița;
- Fișa Centrului de recuperare și reabilitare Dobrița nr. 3469/09.11.2018;
- Raportul sintetic al Centrului de recuperare și reabilitare Dobrița nr. 3471/09.11.2018;
- Nota de fundamentare nr. 13512/29.06.2020 întocmită de Centrul de îngrijire și asistență Dobrița;
- Fișa Centrului de îngrijire și asistență Dobrița nr. 3468/09.11.2018;
- Raportul sintetic al Centrului de îngrijire și asistență Dobrița nr. 3470/09.11.2018,
În baza prevederilor art. 182, alin.1 și art. 196 alin.1, lit.(a), din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul
administrativ,
HOTĂRĂȘTE:
Art. 1 (1) Se aprobă înființarea, în subordinea Consiliului Județean Gorj, în structura DGASPC Gorj, a
Centrului de abilitare și reabilitare pentru persoane adulte cu dizabilități Tg – Cărbunești, cu o capacitate
de 41 locuri, fără personalitate juridică, situat în orașul Tg. Cărbunești, strada Eroilor nr. 81, județul
Gorj, prin reorganizarea Centrului de recuperare și reabilitare Tg – Cărbunești.

(2) Se aprobă înființarea, în subordinea Consiliului Județean Gorj, în structura DGASPC Gorj, a
Centrului de abilitare și reabilitare pentru persoane adulte cu dizabilități Dobrița, cu o capacitate de 11
locuri, fără personalitate juridică, situat în comuna Runcu, sat Dobrița, județul Gorj, prin reorganizarea
Centrului de recuperare și reabilitare Dobrița.
(3) Se aprobă înființarea, în subordinea Consiliului Județean Gorj, în structura DGASPC Gorj,
a Centrului de îngrijire și asistență pentru persoane adulte cu dizabilități Dobrița, cu o capacitate de 50
locuri, fără personalitate juridică, situat în comuna Runcu, sat Dobrița, județul Gorj, prin reorganizarea
Centrului de îngrijire și asistență Dobrița.
Art. 2 Personalul din cadrul unităților de asistență socială supuse reorganizării va fi preluat, integral, în
structura unităților nou înființate, prevăzute la art. 1.
Art. 3 Se aprobă Regulamentele de organizare și funcționare ale Centrului de abilitare și reabilitare
pentru persoane adulte cu dizabilități Tg – Cărbunești, Centrului de abilitare și reabilitare pentru
persoane adulte cu dizabilități Dobrița și Centrului de îngrijire și asistență pentru persoane adulte cu
dizabilități Dobrița, în forma prevăzută în Anexele nr. 1 - 3, care fac parte integrantă din prezenta
hotărâre.
Art. 4 Organigrama, Statul de funcții și Regulamentul de organizare și funcționare ale Direcției Generale
de Asistență Socială și Protecția Copilului Gorj vor fi modificate, în mod corespunzător, prin hotărâre a
Consiliului Județean Gorj, la propunerea Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului
Gorj.
Art. 5 Prevederile prezentei hotărâri vor fi duse la îndeplinire de Direcția Generală de Asistență Socială
și Protecția Copilului Gorj.
Art. 6 Prezenta hotărâre se comunică Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Gorj
și Instituției Prefectului – Județul Gorj.

PREŞEDINTE,
Cosmin – Mihai Popescu

Nr.______
Adoptată în ședința din data de _______2020
cu un număr de _________ voturi
din totalul numărului de consilieri

CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETARUL GENERAL AL JUDEŢULUI,
Cristina-Elena Rădulea-Zamfirescu

CONSILIUL JUDEŢEAN GORJ

Anexa nr. 1 la

DIRECŢIA GENERALĂ DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ ŞI PROTECŢIA COPILULUI GORJ HCJ nr. _____

REGULAMENT
DE ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE A SERVICIULUI SOCIAL CU CAZARE:
CENTRUL DE ABILITARE ŞI REABILITARE PENTRU PERSOANE ADULTE CU
DIZABILITĂȚI 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 dizabilități Tg-Cărbuneşti, înfiinţat 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 dizabilități TgCărbuneşti, cod serviciu social 8790 CR–D-II, este înfiinţat şi administrat de furnizorul D.G.A.S.P.C.
Gorj, acreditat conform Certificatului de acreditare Sr. AF, nr. 006527, Avizul de înființare a Centrului
de Abilitare și Reabilitare pentru Persoane Adulte cu Dizabilități Tg-Cărbunești (CAbR TgCărbunești) nr. 15600/2/DDPD/SLA/LH/20.07.2020, prin reorganizarea serviciului social Centrul de
Recuperare și Reabilitare Tg-Cărbunești, fără personalitate juridică, în structura Direcției Generale de
Asistență Socială și Protecția Copilului Gorj, cu o capacitate de 41 locuri, situat în localitatea TgCărbunești, Str. Eroilor, nr. 81, Jud. Gorj.
ARTICOLUL 3
Scopul serviciului social
Scopul serviciului social Centrul de abilitare şi reabilitare pentru persoane adulte cu dizabilități
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. De asemenea, se urmăreşte
recuperarea diferitelor afecţiuni, implicarea în activităţi de socializare şi de participare activă în cadrul
comunităţii locale având ca obiectiv demarginalizarea socială a persoanelor cu dizabilităţi şi reinserţia
familială şi socială a beneficiarilor, urmărindu-se astfel satisfacerea nevoilor sociale, precum şi celor
speciale, individuale, familiale sau de grup, în vederea depăşirii situaţiilor de dificultate, prevenirii şi
combaterii riscului de excluziune socială, promovării incluziunii sociale şi creşterii calităţii vieţii.
Centrul de abilitare şi reabilitare pentru persoane adulte cu dizabilități Tg-Cărbuneşti este serviciul
social de tip rezidenţial care cuprinde un ansamblu de activităţi, cu preponderenţă de abilitare şi
reabilitare, realizate pentru a răspunde nevoilor individuale specifice ale persoanelor adulte cu
dizabilităţi, în vederea dezvoltării potenţialului personal.
La baza procesului de abilitare şi reabilitare se află următoarele activităţi:
1. Informare și asistență socială/ servicii de asistență socială;
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;
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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 dizabilități TgCărbuneşti 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, republicată, cu modificările şi completările ulterioare precum şi a altor acte
normative secundare aplicabile domeniului.
(2) Standard minim de calitate aplicabil: Ordinul 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.
(3) Serviciul social Centrul de abilitare şi reabilitare pentru persoane adulte cu dizabilități TgCărbuneşti este înfiinţat prin Hotărârea a Consiliului Judeţean Gorj, prin reorganizarea Centrului de
recuperare și reabilitare Tg – Cărbunești şi funcţionează în cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă
Socială şi Protecţia Copilului Gorj.
ARTICOLUL 5
Principiile care stau la baza acordării serviciului social
(1) Serviciul social „Centrul de abilitare şi reabilitare pentru persoane adulte cu dizabilități TgCărbuneşti” 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 dizabilități Tg-Cărbuneşti 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;
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k) preocuparea permanentă pentru identificarea soluţiilor de integrare în familie sau, după caz, în
comunitate, pentru scurtarea perioadei de prestare a serviciilor, în baza potenţialului şi
abilităţilor persoanei beneficiare de a trăi independent;
l) încurajarea iniţiativelor individuale ale persoanelor beneficiare şi a implicării active a acestora
în soluţionarea situaţiilor de dificultate;
m) asigurarea unei intervenţii profesioniste, prin echipe pluridisciplinare;
n) asigurarea confidenţialităţii şi a eticii profesionale;
o) primordialitatea responsabilităţii persoanei, familiei cu privire la dezvoltarea propriilor
capacităţi de integrare socială şi implicarea activă în soluţionarea situaţiilor de dificultate cu
care se pot confrunta în anumite momente;
p) colaborarea centrului cu serviciul public de asistenţă socială.
ARTICOLUL 6
Beneficiarii serviciilor sociale
(1) Beneficiarii serviciilor sociale acordate în Centrul de Abilitare şi Reabilitare pentru persoane
adulte cu dizabilități 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:
- cerere de admitere;
- copie de pe actele de identitate şi stare civilă, după caz;
- copie de pe actul de identitate a reprezentantului legal, după caz;
- copie de pe documentul care atestă încadrarea în grad de handicap în termen de valabilitate,
PIS, PIRIS;
- ultimul talon de pensie sau adeverinţă de venit;
- raportul de anchetă socială, astfel:
1. Copie după certificate de naştere si căsătorie ale persoanei asistate, ale copiilor, ale soţului sau
soţiei, după caz;
2. Declaraţie privind lipsa susţinătorilor legali după caz;
3. Acte doveditoare privind veniturile, respectiv adeverinţa de salariu, cupon pensie, adeverinţa de
venit eliberate de organele financiare teritoriale;
4. Copii după hotărâri judecătoreşti în care s-au stabilit obligaţii de întreţinere pentru persoane in
favoarea sau în obligaţia persoanei asistate, dacă este cazul;
5. 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;
6. Ancheta socială privind situaţia persoanei asistate şi a familiei sale;
7. Certificat de încadrare în grad de handicap;
8. Copie după certificatul de deces al aparţinătorului (după caz);
9. Certificat medical tip - nu suferă de boli contagioase (R.B.W., M.R.F., SIDA - până la 60 ani
examen coproparazitologic);
10. Documente doveditoare ale situaţiei locative;
11. 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;
12. Schema de tratament;
13. Curatela prin judecătorie pentru cei cu handicap mintal;
14. Angajament plată - titlu executoriu;
15. Decizia CEPAH Gorj;
16. Dispoziţia DGASPC Gorj de admitere.
b) Criterii de eligibilitate a beneficiarilor:
- persoane încadrate în grad de handicap;
- persoane cu dizabilităţi cărora nu li s-a putut asigura protecţia sau îngrijirea la domiciliu sau în
cadrul altor servicii din comunitate.
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c) Decizia de admitere/ respingere este emisă de către comisia de evaluare a persoanelor adulte cu
dizabilități din subordinea Consiliului Judeţean Gorj.
d) Stabilirea contribuţiei: se realizează în conformitate cu prevederile Ordinului nr. 1887/2016 privind
stabilirea contribuţiei lunare de întreținere datorate de adulţii cu handicap asistaţi in centrele
rezidenţiale publice pentru persoane adulte cu handicap sau de susţinătorii acestora şi aprobarea
metodologiei de stabilire a nivelului contribuţiei lunare de întreţinere datorate de adulţii cu handicap
asistaţi în centrele rezidenţiale publice pentru persoane adulte cu handicap sau de susţinătorii acestora.
Cuantumul maxim al contribuţiei lunare de întreţinere este de 900 lei, potrivit Ordinului 1887/2016 al
M.M.F.P.S.P.V., art. 1.
Contract de servicii – model
DIRECȚIA GENERALĂ DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ ȘI PROTECȚIA COPILULUI GORJ
CENTRUL DE ABILITARE SI REABILITARE PENTRU PERSOANE ADULTE CU DIZABILITĂȚI SUSENI

CONTRACT
pentru acordarea de servicii sociale

Părţile contractante:
1.Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Gorj (numele întreg al furnizorului
de servicii sociale) 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 DIACONESCU LAURENTIU CLAUDIU , 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;
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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:
a) servicii de îngrijire si asistență medicală;
b) activități de abilitare si reabilitare;
c) activități pentru menținerea/dezvoltarea aptitudinilor cognitive;
d) activități pentru menținerea/dezvoltarea deprinderilor de mobilitate;
e) activități pentru menținerea/dezvoltarea deprinderilor de comunicare;
f) activități pentru menținerea/dezvoltarea deprinderilor de autoîngrijire;
g) informare și servicii de asistență 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:
a) aplicarea de tehnici si exerciții pentru a învata cum sa-si păstreze igiena personală;
b) aplicarea de tehnici si exerciții pentru dezvoltarea aptitudinilor cognitive;
c) aplicarea de tehnici si exerciții pentru comunicare prin mesaje verbale;
d) aplicarea de tehnici si exerciții pentru deplasarea prin mers;
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e) aplicarea de tehnici si exerciții pentru menținerea si dezvoltarea autonomiei si a potențialului
funcțional;
f) aplicarea de tehnici si exerciții pentru învățarea acțiunilor de spălat si șters corpul, de hrănit, etc.;
g) informare cu privire la drepturi si facilități sociale.
___________________________
*)
Descrierea serviciilor sociale acordate poate fi prevăzută cu acordul părţilor în anexa la contract.
3. Costurile serviciilor sociale acordate si 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:
- conţinutului serviciilor sociale şi condiţiilor de acordare a acestora;
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- oportunităţii acordării altor servicii sociale;
- listei la nivel local cuprinzând furnizorii acreditaţi să acorde servicii sociale;
- regulamentului de ordine internă;
- 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:
a) de a primi servicii sociale prevăzute în planul individualizat de asistenţă şi îngrijire;
b) de a i se asigura continuitatea serviciilor sociale atât timp cât se menţin condiţiile care au generat
situaţia de dificultate;
c) de a refuza, în condiţii obiective, primirea serviciilor sociale;
d) de a fi informat, în timp util şi în termeni accesibili, asupra:
- drepturilor sociale, măsurilor legale de protecţie şi asupra situaţiilor de risc;
- modificărilor intervenite în acordarea serviciilor sociale;
- oportunităţii acordării altor servicii sociale;
- listei la nivel local cuprinzând furnizorii acreditaţi să acorde servicii sociale;
- regulamentului de ordine internă;
e) 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;
f) dreptul de a avea acces la propriul dosar;
g) de a-şi exprima nemulţumirea cu privire la acordarea serviciilor sociale.
9. *)Obligaţiile beneficiarului:
9.1. să participe activ în procesul de furnizare a serviciilor sociale şi la reevaluarea şi revizuirea
planului individualizat de asistenţă şi îngrijire;
9.2. 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;
9.3. să respecte termenele şi clauzele stabilite în cadrul planului individualizat de asistenţă şi
îngrijire;
9.4. să contribuie la plata costurilor serviciilor sociale primite cu o cotă-parte din costul total al
serviciului/serviciilor acordat/acordate de furnizor, conform pct. 3.3 şi 3.4;
9.5. să anunţe orice modificare intervenită în legătură cu situaţia sa personală pe parcursul
acordării serviciilor sociale;
9.6. 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 își asumă toate obligațiile care recurg din H.G.
741/2016 și a legii nr.102/2014.
9.8. Atunci când decesul a avut loc într-o instituție de asistență medicală, preluarea persoanei
decedate se efectuează de către prestatorul de servicii funerare, autorizat de către DSP Gorj, preluarea
defunctului din unitatea de îngrijire și asistență 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 distanță de minim 30 km.
9.10. În cazul persoanelor decedate în alte localități, situate la o distanță mai mare de 30 km de cea
în care urmează să aibă loc înhumarea, pentru înhumare sunt necesare atât certificatul de deces cât și avizul
sanitar de transport, care se eliberează de către DSP Gorj

7

9.11 Transportul persoanelor decedate de la locul decesului și 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 condiționat de prezența 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
__________________________
*)
în funcţie de natura seriviciilor sociale oferite de către furnizorul de servicii sociale, părţile
contractuale pot conveni asupra daunelor care se vor plăti de către părţile responsabile.
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 asistență și îngrijire se comunică
Direcției generale de asistență socială și protecția copilului și Serviciului public de asistență 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 şi Serviciului public de asistenţă socială de către furnizorul de servicii sociale.

Data :
Localitatea :
Furnizorul de servicii sociale,
(numele si funcția persoanei/persoanelor
autorizată/autorizate sa semneze)
Director General,
Diaconescu Laurențiu Claudiu
Semnătura......................................
Data :

Beneficiarul de servicii sociale,
Numele si prenumele:
Semnătura:-------------------------------Apartinătorul/reprezentantul legal
Numele si prenumele:
Semnătura:-------------------------------Data :

(3) Condiţii de încetare a serviciilor:
3.1 Centrul de abilitare şi reabilitare pentru persoane adulte cu dizabilități Tg. Cărbuneşti stabileşte si
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 realizată de personal din cadrul Centrului;
9

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 Furnizorului 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 dizabilități 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;
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 dizabilități 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.
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ARTICOLUL 7
Activităţi şi funcţii
Principalele funcţii ale serviciului social „Centrul de abilitare şi reabilitare pentru persoane adulte cu
dizabilități Tg-Cărbuneşti” sunt următoarele:
a. de furnizare a serviciilor sociale de interes public general/ local, prin asigurarea următoarele
activităţi:
- reprezentarea furnizorului de servicii sociale în contractul încheiat cu persoana beneficiară;
- găzduire pe o anumită perioadă, conform contractului de servicii încheiat;
- îngrijire personală zilnică, permanentă;
- asistenţă medicală permanentă;
- evaluarea stării generale din punct de vedere medical, psihologic şi social;
- consiliere psihologică;
- asigurarea şi servirea hranei zilnice;
- recuperare psiho-motorie.
b. de informare a beneficiarilor, potenţialilor beneficiari, autorităţilor publice şi publicului larg
despre domeniul său de activitate, prin asigurarea următoarelor activităţi:
- acces internet;
- program de vizită accesibil;
- programe de divertisment periodice cu participare şi susţinere din partea comunităţii locale;
- 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:
- promovare on-line;
- excursii la obiective cultural-religioase.
d) 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.
e) 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 dizabilități
Tg.Cărbuneşti funcţionează cu un număr total de 41 posturi, conform prevederilor Hotărârii
Consiliului Judeţean, din care:
a) personal de conducere - 2 posturi:
- 1 post şef de centru (1343),
- 1 post coordonator personal de specialitate (1341)
b) personal de specialitate de îngrijire şi asistenţă; personal de specialitate şi auxiliar - 30 posturi:
- 1 post de medic (221201);
- 1 post de masor (325501);
- 2 posturi de asistent social (263501);
- 1 post de psiholog (263411);
- 1 post de psihopedagog (263412);
- 1 post de kinetoterapeut (226405);
- 2 posturi de educator (235203);
- 9 posturi de asistent medical (222101);
- 9 posturi de infirmieră (532103);
- 3 posturi de îngrijitoare (532104);
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c) personal cu funcţii administrative, gospodărire, întreţinere-reparaţii, deservire - 9 posturi:
- 1 post de inspector specialitate IA (contabil) (263102);
- 1 post de inspector specialitate IA (resurse umane) (242314);
- 1 post de administrator (411001);
- 1 post de referent IA (magaziner) (432102);
- 1 post de muncitor calificat I (electrician) (741307);
- 2 posturi de muncitor calificat I (fochist) (818204);
- 1 post de muncitor calificat I (spălătoreasă-lenjereasă) (912103);
- 1 post de muncitor calificat I (instalator) (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:
a) şef de centru;
b) coordonator personal de specialitate.
Atribuţiile personalului de conducere sunt:
- 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.;
- elaborează rapoartele generale privind activitatea serviciului social, stadiul implementării
obiectivelor şi întocmeşte informări pe care le prezintă furnizorului de servicii sociale;
- propune participarea personalului de specialitate la programele de instruire şi perfecţionare;
- 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;
- întocmeşte raportul anual de activitate;
- asigură buna desfăşurare a raporturilor de muncă dintre angajaţii serviciului/centrului;
- propune furnizorului de servicii sociale aprobarea structurii organizatorice şi a numărului de
personal;
- desfăşoară activităţi pentru promovarea imaginii centrului în comunitate;
- ia în considerare şi analizează orice sesizare care îi este adresată, referitoare la încălcări ale
drepturilor beneficiarilor în cadrul serviciului pe care îl conduce;
- 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;
- organizează activitatea personalului şi asigură respectarea timpului de lucru şi a regulamentului de
organizare şi funcţionare;
- 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 ;
- 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;
- numeşte şi eliberează din funcţie personalul din cadrul serviciului, în condiţiile legii;
- întocmeşte proiectul bugetului propriu al serviciului şi contul de încheiere a exerciţiului bugetar;
- asigură îndeplinirea măsurilor de aducere la cunoştinţă atât personalului, cât şi beneficiarilor a
prevederilor din regulamentul propriu de organizare şi funcţionare;
- asigură încheierea cu beneficiarii a contractelor de furnizare a serviciilor sociale;
- alte atribuţii prevăzute în standardul minim de calitate aplicabil.
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Atribuţiile şefului de centru:
- asigură coordonarea, îndrumarea şi controlul activităţilor desfăşurate de angajaţii CAbR Tg.
Cărbuneşti şi propune conducerii DGASPC 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.;
- întocmeşte procedurile şi realizează demersurile necesare pentru licenţierea serviciilor sociale
din subordine;
- elaborează rapoartele generale privind activitatea CAbR Tg. Cărbuneşti, stadiul implementării
obiectivelor şi întocmeşte informări pe care le prezintă conducerii DGASPC Gorj;
- propune participarea personalului de specialitate la programele de instruire şi perfecţionare;
- întocmeşte şi prezintă conducerii DGASPC Gorj referate privind necesarul de formare
profesională a personalului din subordine;
- întocmeşte referate de specialitate privind emiterea unor dispoziţii necesare bunei funcţionări şi
organizări ale CAbR Tg. Cărbuneşti;
- 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;
- 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;
- întocmeşte raportul anual de activitate;
- asigură buna desfăşurare a raporturilor de muncă dintre angajaţii CAbR Tg. Cărbuneşti,
precum şi dintre angajaţii şi beneficiarii CAbR Tg. Cărbuneşti;
- propune conducerii DGASPC Gorj modificarea structurii organizatorice şi a numărului de
personal cu respectarea prevederilor legale;
- întocmeşte şi prezintă conducerii DGASPC Gorj referate de necesitate privind ocuparea
posturilor vacante din cadrul CAbR Tg. Cărbuneşti, respectiv pentru promovarea salariaţilor în
funcţie, grad sau treaptă profesională;
- desfăşoară activităţi pentru promovarea imaginii CAbR Tg. Cărbuneşti în comunitate, cu
avizul prealabil al conducerii DGASPC Gorj;
- duce la îndeplinire prevederile dispoziţiilor Directorului General al DGASPC Gorj, urmăreşte
şi răspunde de aplicarea în termen a acestora;
- ia în considerare şi analizează orice sesizare care îi este adresată, referitoare la încălcări ale
drepturilor beneficiarilor în cadrul CAbR Tg. Cărbuneşti şi aduce la cunoştinţa conducerii
DGASPC Gorj rezultatele analizei;
- răspunde de calitatea activităţilor desfăşurate de personalul din cadrul CAbR 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;
- organizează activitatea personalului CAbR 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, depune o copie a acestora la Directorul general
adjunct asistenţă socială şi o copie la Serviciul resurse umane, salarizare şi pentru funcţia
publică;
- reprezintă CAbR 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;
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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;
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;
asigură îndeplinirea măsurilor de aducere la cunoştinţă atât personalului, cât şi beneficiarilor a
prevederilor din regulamentul propriu de organizare şi funcţionare;
asigură încheierea cu beneficiarii a contractelor de furnizare a serviciilor sociale;
verifică întocmirea situaţiilor statistice;
răspunde de gestionarea şi arhivarea documentelor din cadrul CAbR Tg. Cărbuneşti şi
colaborează cu structurile specializate de la nivelul DGASPC Gorj privind predarea acestora la
arhiva instituţiei conform nomenclatorului arhivistic;
identifică nevoile de la nivelul CAbR Tg. Cărbuneşti şi întocmeşte referate în vederea luării
unor decizii de îmbunătăţire a activităţii şi de dotare materială corespunzătoare CAbR Tg.
Cărbuneşti;
răspunde de repartizarea sarcinilor personalului din subordine; coordonează şi controlează
realizarea corectă şi în termen a acestora;
-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;
întocmeşte fişele anuale de evaluare a performanţelor profesionale individuale pentru salariaţii
din subordine;
participă la acţiunile DGASPC Gorj, conform dispoziţiilor date de şeful ierarhic superior;
programează concediile de odihnă pentru salariaţii din subordine şi urmăreşte efectuarea
acestora şi, după caz, propune rechemarea lor;
răspunde de înlocuirea personalului din subordine pe perioada concediilor de odihnă,
concediilor medicale, concediilor fără salariu etc., asigurând desfăşurarea optimă a activităţii;
urmăreşte respectarea normelor igienice de preparare, depozitare şi distribuire a hranei
beneficiarilor;
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;
respectă legislaţia specifică domeniului de activitate şi standardul/ standardele minime de
calitate specifice serviciului social;
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;
- 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;
răspunde de confidenţialitatea datelor şi lucrărilor executate, stabilind reguli pentru personalul
din subordine pentru a fi păstrată confidenţialitatea acestora;
asigură accesul la date a persoanelor din afara instituţiei (cu temă de control) şi informează
conducerea DGASPC Gorj despre modul şi stadiul desfăşurării controlului;
emite note interne pentru personalul din subordine;
răspunde de registrele care sunt întocmite în cadrul CAbR Tg. Cărbuneşti în ceea ce priveşte
realitatea, legalitatea şi corectitudinea datelor;
răspunde de circuitul documentelor elaborate la nivelul CAbR Tg. Cărbuneşti;
răspunde de elaborarea şi respectarea procedurilor scrise şi formalizate pentru activităţile
desfăşurate în cadrul CAbR Tg. Cărbuneşti;
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asigură şi răspunde de organizarea controlului financiar intern şi a inventarierii patrimoniului
CAbR Tg. Cărbuneşti şi răspunde de modul de utilizare a fondurilor repartizate, conform
normativelor financiare;
coordonează desfăşurarea operaţiunilor de inventariere, casare şi declasare, potrivit
dispoziţiilor în vigoare;
aduce la cunoştinţa personalului din subordine Regulamentul Intern, Regulamentul de
Organizare şi Funcţionare, Codul etic, Codul de conduită ale DGASPC Gorj, precum şi
procedurile operaţionale, pe bază de semnătură şi răspunde de respectarea prevederilor
acestora;
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”.
respectă prevederile Regulamentului Intern, Regulamentului de Organizare şi Functionare,
Codului etic, Codului de conduită ale DGASPC Gorj, precum şi prevederile procedurilor
operaţionale ale CAbR Tg. Cărbuneşti;
răspunde de organizarea şi desfăşurarea efectivă a verificării prezenţei beneficiarilor în CAbR
Tg. Cărbuneşti şi sesizează de îndată conducerea instituţiei şi organele abilitate în situaţia
identificării absenţei nemotivate / nejustificate a acestora;
primeşte şi soluţionează orice alte sarcini dispuse de şeful ierarhic superior, pentru buna
organizare şi desfăşurare a activităţii la nivelul CAbR Tg. Cărbuneşti;
răspunde pentru neexecutarea sau executarea defectuoasă a atribuţiilor ce-i revin în
competenţă, corespunzător actelor şi faptelor săvârşite, în condiţiile legii;
cunoaște, aplică și desfășoară activitățile conform "Standardelor specifice minime de calitate
obligatorii pentru serviciile sociale destinate persoanelor adulte cu dizabilităţi" în vigoare.
îndeplineşte şi alte atribuţii prevăzute în standardul minim de calitate aplicabil, precum şi în
actele normative incidente organizării şi desfăşurării activităţii la nivelul CAbR Tg.
Cărbuneşti;

Atribuţiile coordonatorului personalului de specialitate:
- 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.;
- elaborează rapoartele generale, privind activitatea personalului de specialitate si auxiliar, stadiul
implementării obiectivelor şi întocmeşte informări pe care le prezintă şefului de centru;
- propune şefului de centru participarea personalului de specialitate la programe de instruire şi
perfecţionare;
- colaborează cu alte centre/ alţi furnizori de servicii sociale si sau alte structuri ale societăţii civile
in vederea schimbului de bune practici, a îmbunătăţirii permanente a instrumentelor proprii de
asigurare a calităţii serviciilor, precum si pentru identificarea celor mai bune servicii care sa
răspundă nevoilor persoanelor beneficiare;
- asigură buna desfăşurare a raporturilor de munca dintre angajaţii din cadrul personalului de
specialitate şi auxiliar;
- întocmeşte raportul anual de activitate al personalului de specialitate şi auxiliar;
- propune sefului de centru structura organizatorică şi numărul de personal pentru personalul de
specialitate si auxiliar;
- desfăşoară activităţi pentru promovarea imaginii centrului în comunitate;
- ia în considerare şi analizează orice sesizare care îi este adresată, referitoare la încălcări ale
drepturilor beneficiarilor şi informează şeful de centru;
- răspunde de calitatea activităţilor desfăşurate de personalul de specialitate şi auxiliar din cadrul
serviciului şi dispune în limita competenţei, masuri de organizare care să conducă la îmbunătăţirea
acestor activităţi sau, după caz, formulează propuneri în acest sens sefului de centru;
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organizează activitatea personalului de specialitate şi auxiliar şi asigură respectarea timpului de
lucru şi a regulamentului de organizare şi funcţionare;
- fundamentează şi elaborează propuneri pentru bugetul anual în legătură cu activitatea personalului
de specialitate şi auxiliar şi le prezintă sefului de centru;
- 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;
- răspunde de încheierea cu beneficiarii a contractelor de furnizare a serviciilor sociale;
- întocmeşte fişele posturilor pentru personalul de specialitate şi auxiliar;
- realizează anual evaluarea, personalului de specialitate şi auxiliar şi o prezintă sefului de centru;
- răspunde de elaborarea şi aplicarea planului de instruire şi formare profesională pentru personalul
de specialitate şi auxiliar,
- cunoaște, aplică și desfășoară activitățile conform "Standardelor specifice minime de calitate
obligatorii pentru serviciile sociale destinate persoanelor adulte cu dizabilităţi" în vigoare.
(3) Funcţiile de conducere se ocupă prin concurs sau, după caz, examen, în condiţiile legii .
(4) Candidaţii pentru ocuparea funcţiei de conducere trebuie să fie absolvenţi cu diplomă de
învăţământ superior în domeniul psihologie, asistenţă socială şi sociologie, cu vechime de minimum 2
ani în domeniul serviciilor sociale, sau absolvenţi cu diplomă de licenţă ai învăţământului superior în
domeniul juridic, medical, economic şi al ştiinţelor administrative, cu experienţă de minimum 5 ani în
domeniul serviciilor sociale .
(5) Sancţionarea disciplinară sau eliberarea din funcţie a conducătorilor instituţiei se face în condiţiile
legii.

ARTICOLUL 10
Personalul de specialitate de îngrijire şi asistenţă.
Personal de specialitate şi auxiliar
(1) Personalul de specialitate este:
- 1 post de medic (221201);
- 1 post de masor (325501);
- 2 posturi de asistent social (263501);
- 1 post de psiholog (263411);
- 1 post de psihopedagog (263412);
- 1 post de kinetoterapeut (226405);
- 2 posturi de educator (235203);
- 9 posturi de asistent medical (222101);
- 9 posturi de infirmieră (532103);
- 3 posturi de îngrijitoare (532104);
(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.
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Atribuţii medic:
- Face propuneri de îmbunătăţire a activităţii în vederea creşterii calităţii serviciului şi respectării
legislaţiei;
- Organizează şi răspunde de activitatea de asistenţă medicală acordată tuturor beneficiarilor din
cadrul CAbR Tg. Cărbuneşti;
- Efectuează examenul general al beneficiarilor la primirea în cadrul CAbR Tg. Cărbuneşti şi
consemnează în fişe rezultatul examinărilor;
- Efectuează consultaţii de specialitate şi diagnosticare a beneficiarilor. Întocmeşte, completează
şi actualizează în permanenţă fişa de observaţie privind starea de sănătate a beneficiarilor;
- Face zilnic vizita beneficiarilor, îi examinează pe cei care prezintă semne de îmbolnăvire şi
recomandă măsurile ce se impun;
- 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;
- Efectuează triajul epidemiologic al personalului repartizat la sala de mese şi al beneficiarilor
repartizaţi pe sectoarele: sala de mese, bucătărie, brutărie şi carmangerie;
- Parafează şi propune spre aprobare referatul de necesitate pentru medicamente şi materiale
sanitare întocmit de asistentul medical gestionar;
- Verifică şi parafează registrele, condicile cabinetului medical şi fişa medicaţiei beneficiarului;
- Verifică şi parafează Fişa de monitorizare a stării de sănătate a beneficiarului;
- Întocmeşte săptămânal meniurile beneficiarilor: cel normal sau, după caz, meniurile de regim
igieno-dietetic şi efectuează calculul caloriilor/meniu;
- 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;
- Răspunde de organizarea şi funcţionarea carantinei, în diferite situaţii;
- Stabileşte programul de recuperare al beneficiarilor în funcţie de diagnostic;
- Stabileşte cadrele medicale care sunt obligate să însoţească beneficiarii la controale de
specialitate sau la internarea în spital;
- Întocmeşte şi răspunde de respectarea graficului de lucru al cadrelor medicale din subordine;
- 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 CAbR Tg. Cărbuneşti cu privire la abaterile constatate în acest sens;
- Urmăreşte respectarea normelor igienice, de porţionare şi de distribuire a hranei beneficiarilor;
- Împreună cu asistentul social al CAbR Tg. Cărbuneşti ia măsuri ca părinţii sau rudele
beneficiarilor să fie anunţate în caz de îmbolnăviri grave ale acestora;
- Urmăreşte stocurile de medicamente, materiale sanitare şi echipamente medicale necesare
bunei desfăşurări a activităţii cabinetului medical;
- Întocmeşte baremul aparatului de urgenţă şi respectarea acestuia de către personalul medical
mediu;
- Întocmeşte referate cu privire la necesarul de medicamente, materiale sanitare, echipamente
medicale necesare bunei desfăşurări a activităţii cabinetului medical;
- Supervizează recepţia, depozitarea, eliberarea şi administrarea medicamentelor pentru
beneficiari, respectând toate principiile şi situaţiile posibile;
- Ia măsuri pentru trimiterea la medicul specialist a beneficiarilor, atunci când situaţia o impune;
- Colaborează permanent cu medicul de familie a beneficiarilor, cu medicii specialişti şi medicii
curanţi în perioada internării în unităţi medicale, în vederea satisfacerii nevoilor individuale de
sănătate;
- Recomandă şi controlează aplicarea măsurilor curative-profilactice menite să apere sănătatea
beneficiarilor şi propune conducerii CAbR Tg. Cărbuneşti măsurile igienico-sanitare ce
trebuie luate;
- Acordă asistenţă medicală curentă şi de urgenţă pentru beneficiari;
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Are obligaţia de aş efectua analizele medicale conform legislaţiei în vigoare;
Participă la derularea de proiecte medicale şi studii în vederea îmbunătăţirii stării de sănătate şi
a prevenirii îmbolnăvirii beneficiarilor;
Cunoaște, aplică și desfășoară activitățile conform "Standardelor specifice minime de calitate
obligatorii pentru serviciile sociale destinate persoanelor adulte cu dizabilităţi" în vigoare.
Îndeplineşte şi alte sarcini stabilite de conducerea unităţii.

Atribuţii masor:
- desfăşoară activităţi de recuperare motorii şi stimulatorii stabilite de medic direct cu
beneficiarii de servicii;
- urmăreşte crearea unui climat de încredere şi prietenie cu beneficiarii de servicii, pentru
înlesnirea comunicării şi înregistrarea de rezultate pozitive;
- participă la programe de formare în domeniul masajului;
- întocmeşte documente specifice pentru activităţile la care participă şi i se solicită de către
superior;
- 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;
- cunoaște, aplică și desfășoară activitățile conform "Standardelor specifice minime de calitate
obligatorii pentru serviciile sociale destinate persoanelor adulte cu dizabilităţi" în vigoare;
- îndeplineşte şi alte sarcini stabilite de conducerea unităţii.
Atribuţii asistent social:
- Face propuneri de îmbunătăţire a activităţii în vederea creşterii calităţii serviciului şi respectării
legislaţiei;
- 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,
* anchete 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.
- 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;
- Întocmeşte potrivit prevederilor legale în vigoare, documentele ce constituie dosarul personal
al beneficiarului;
- 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;
- Ţine permanent legătura cu părinţii şi rudele apropiate ale beneficiarilor din unitate;
- Respectă termenul de revizuire al certificatului de încadrare în grad, de handicap al fiecărui
beneficiar , întocmind dosarul cu actele necesare pe care îl înaintează la Comisia de Evaluare a
Persoanelor cu Handicap pentru Adulţi Gorj, în timp util;
- 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.
- Întocmeşte Registrul pentru evidenţa beneficiarilor din unitate, consemnând în acesta intrările
şi ieşirile acestora;
- Îndeplineşte atribuţia de curator pentru beneficiarii care nu au aparţinători legali;
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Se ocupă de semnarea contractelor de furnizare a serviciilor de asistenţă socială cu familiile
beneficiarilor;
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;
Ţine permanent legătura cu părinţii şi familia beneficiarilor, se deplasează cel puţin o dată pe
an la domiciliul acestora pentru a vedea şi constată starea materială a acestora;
Identifică şi participă la dezvoltarea reţelei comunitare în vederea facilitării accesului
beneficiarilor la serviciile oferite de instituţiile şi organizaţiile 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;
Participă la elaborarea materialelor informative ale unităţii aplicate în procesul de furnizare a
serviciilor către beneficiari;
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;
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”;
Pe baza „Planului personalizat de intervenţie”, elaborează „Planificarea activităţilor”, pentru
fiecare beneficiar repartizat prin dispoziţie internă şi urmăreşte respectarea acestuia;
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 cunoştiinţă acestuia;
Participă la asigurarea serviciilor de integrare/reintegrare familială şi comunitară în baza
programului de integrare/reintegrare socială;
Asigură informarea beneficiarilor asupra valorilor promovate în comunitate, asupra drepturilor
şi obligaţiilor lor în calitate de cetăţeni;
Monitorizează activitatea persoanelor cu dizabilităţi angajate în unitate la secţiile protejate şi
participă la integrarea şi incluziunea socială a acestora în comunitate;
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;
Desfăşoară activităţi educaţionale colaborând şi comunicând cu: psihologul,
psihopedagogul,educatorul, kinetoterapeutul şi medicul unităţii;
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;
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;
Foloseşte Fişa beneficiarului, în care consemnează intervenţia şi durata acesteia;
Cunoaște, aplică și desfășoară activitățile conform "Standardelor specifice minime de calitate
obligatorii pentru serviciile sociale destinate persoanelor adulte cu dizabilităţi" în vigoare;
Îndeplineşte şi alte sarcini stabilite de conducerea unităţii.

Atribuţii psiholog:
- realizează evaluarea psihologică a beneficiarilor de servicii;
- stabileşte programul individual al beneficiarului de terapie psihosocială cu obiectivele şi
activităţile de urmat, după stabilirea concluziilor evaluării;
- stabileşte un orar de lucru individual cu beneficiarii de servicii aflaţi în urmărire;
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aplică periodic grile de evaluare a programelor de terapie urmărind evoluţia stării
beneficiarului de servicii;
- întocmeşte şi participă la programele de integrare socială pentru beneficiarii de servicii propuşi
dezinstituţionalizării;
Funcţii privind relaţia cu ceilalţi colegi din unitate:
- transmite informaţii şi cunoştinţe cu privire la diagnosticul beneficiarului de servicii, regulile
de bază pentru ameliorarea prognosticului;
- 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;
- discută permanent cu asistentul social despre programul individual al beneficiarului de servicii,
stabilind acţiuni comune de îmbunătăţirea stării acestuia.
Funcţii privind relaţia cu personalul de conducere:
- întocmeşte programe de evaluare periodică a personalului din instituţie, la solicitarea şefului de
centru;
- face propuneri şefului de centru pentru reorganizarea activităţii beneficiarilor de servicii,
precum şi a programelor de lucru al personalului de educaţie;
- participă la diferite întâlniri de specialitate, dacă este solicitat de şeful de centru;
- întocmeşte documentele specifice (fişe individuale, fisa de monitorizare, fişa de evaluare,
rapoarte, analize) pentru activităţile la care participă şi care i se solicită de şeful de centru;
- 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;
- cunoaște, aplică și desfășoară activitățile conform "Standardelor specifice minime de calitate
obligatorii pentru serviciile sociale destinate persoanelor adulte cu dizabilităţi" în vigoare;
- Îndeplineşte şi alte sarcini stabilite de conducerea unităţii.
-

Atribuţii asistent medical:
- Face propuneri de îmbunătăţire a activităţii în vederea creşterii calităţii serviciului şi respectării
legislaţiei;
- Administrează tratamentul medical beneficiarilor din centru, conform prescripţiei medicale şi
completează/ actualizează datele în registrele şi condicile cabinetului medical, după cum
urmează:
- Registrul de consultaţii;
- Registrul intrări-ieşiri aparat de urgenţă;
- Registrul ieşiri aparat de urgenţă ;
- Registrul de consultaţii pentru medicamente cu conţinut stupefiant;
- Registrul pentru evidenţa mişcării produselor stupefiante ;
- Registrul de administrare a medicamentelor cu conţinut stupefiant;
- Registrul 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;
- Răspunde de corectitudinea datelor pe care le consemnează în documentele specifice de
îngrijire;
- 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;
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Verifică igiena personalului şi echiparea beneficiarilor nou internaţi şi ia măsuri pentru
îndeplinirea în mod corespunzător a acestora. Supraveghează menţinerea condiţiilor de igienă
şi a toaletei internaţilor imobilizaţi sau cu deficienţe locomotorii;
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;
Programează şi însoţeşte beneficiarii la unităţile competente în vederea efectuării examenelor
medicale de specialitate sau investigaţiilor de laborator ocupându-se de preluarea rezultatelor,
prelevează produsele biologice pentru analize curente indicate de medic şi înscrie în foaia de
observaţie rezultatele investigaţiilor efectuate;
Asigură asistenţa medicală de urgenţă în timpul excursiilor, taberelor sau plimbărilor
organizate cu beneficiarii;
Pregăteşte condiţiile necesare pentru examenul medical şi ajută medicul în realizarea acestuia.
Asigură recoltarea probelor serologice la indicaţia medicului;
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;
Prepară soluţiile de substanţe clorigene dezinfectante pentru igienizarea dormitoarelor,
grupurilor sociale etc;
Propune aprovizionarea cu medicamente a unităţii şi răspunde de preluarea şi distribuirea
acestora. Sprijină şi participă la hrănirea adulţilor internaţi;
Răspunde de întocmirea situaţiei zilnice a mişcării adulţilor internaţi şi asigură înregistrarea
acestora;
Participă la vizita efectuată de medic pe saloane;
Asigură păstrarea, utilizarea instrumentarului şi a aparaturii din dotare în bune condiţii;
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 alterat;
Asigură sterilizarea instrumentarului folosit în centru şi răspunde de luarea tuturor măsurilor de
asepsie şi antisepsie necesare pentru prevenirea transmiterii infecţiilor nozocomiale;
Asigură păstrarea rezultatelor investigaţiilor la foaia de observaţie a beneficiarului şi evidenţele
specifice acestuia;
Supraveghează preluarea pe bază de inventar a obiectelor personale ale internaţilor de către
salariatul desemnat de conducerea centrului în vederea păstrării lor;
Asigură păstrarea secretului profesional şi oferă informaţii părinţilor şi rudelor acestora numai
în interesul beneficiarului;
Poartă echipamentul de protecţie în timpul serviciului şi ia măsuri pentru păstrarea curăţeniei şi
igienei în incinta centrului ;
Participă la instructajele şi cursurile organizate de unitate;
Participă la efectuarea controlului epidemiologic şi la aplicarea măsurilor igienico-sanitare care
se impun. Efectuează periodic analizele medicale personale conform normelor sanitare în
vigoare;
Are obligaţia să prezinte la unitate autorizaţia de liberă practică, vizată anual, precum şi
asigurarea de malpraxis;
Cunoaște, aplică și desfășoară activitățile conform "Standardelor specifice minime de calitate
obligatorii pentru serviciile sociale destinate persoanelor adulte cu dizabilităţi" în vigoare;
Îndeplineşte şi alte sarcini stabilite de conducerea unităţii.

Atribuţii psihopedagog:
- Face propuneri de îmbunătăţire a activităţii în vederea creşterii calităţii serviciului şi respectării
legislaţiei;
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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;
Elaborează programe de lucru individuale, centrate pe fiecare beneficiar, în vederea dezvoltării
perspicacităţii şi coordonării vizuo-motorii;
Se preocupă de formarea şi consolidarea deprinderilor lexico-grafice, de educaţia lingvistică
(dezvoltarea comunicării verbale);
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;
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;
Desfăşoară activităţi educaţionale colaborând şi comunicând permanent cu: psihologul,
kinetoterapeutul, educatorul, asistenţii sociali şi medicul unităţii;
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;
Propune îmbunătăţirea bazei didactico-materiale necesare desfăşurării activităţilor educativrecreative. Întocmeşte necesarul de rechizite materiale, sportive, didactice, etc. pentru
beneficiari;
Răspunde de existenţa şi starea de utilizare a materialelor didactice, sportive, etc. repartizate.
Participă la elaborarea materialelor informative ale unităţii aplicate în procesul de furnizare a
serviciilor către beneficiari;
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;
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”;
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 “Planificarea activităţilor” va
ţine cont de opţiunile beneficiarului şi a reprezentantului legal care se aduc la cunoştinţa
acestuia;
Oferă sprijin, suport moral şi consiliere beneficiarilor şi aparţinătorilor acestora;
Acordă consiliere psihopedagogică pentru menţinerea, crearea, dezvoltarea şi normalizarea
relaţiilor familiale, având permanent în vedere principiul respectării interesului beneficiarului;
Participă la asigurarea serviciilor de integrare-reintegrare familială şi comunitară în baza
programului de integrare-reintegrare socială;
Asigură informarea beneficiarilor asupra valorilor promovate în comunitate, asupra drepturilor
şi obligaţiilor lor în calitate de cetăţeni;
Monitorizează activitatea beneficiarilor cu dizabilităţi repartizaţi pe secţiile protejate;
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;
Propune conducerii centrului, organizarea de excursii în scopul recreării şi socializării
beneficiarilor. Însoţeşte şi supraveghează beneficiarii în timpul excursiilor sau plimbărilor
organizate.;
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Organizează împreună cu angajaţii compartimentului psiho-social şi educativ, serbări cu ocazia
Crăciunului, dar şi activităţi specifice diferitelor evenimente precum: Ziua Persoanelor cu
Handicap, ziua de naştere a fiecărui beneficiar, Paşti etc;
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;
Foloseşte Fişa beneficiarului, în care consemnează intervenţia şi durata acesteia;
Cunoaște, aplică și desfășoară activitățile conform "Standardelor specifice minime de calitate
obligatorii pentru serviciile sociale destinate persoanelor adulte cu dizabilităţi" în vigoare;
Îndeplineşte şi alte sarcini stabilite de conducerea unităţii.

Atribuţii kinetoterapeut:
- Face propuneri de îmbunătăţire a activităţii în vederea creşterii calităţii serviciului şi respectării
legislaţiei;
- 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 disabilităţi ca urmare a unor boli, leziuni sau
pierderea unui segment al corpului;
- Utilizează tehnici, exerciţii, masaje, aplicaţii cu gheaţă, apă şi căldură, diferite procedee
conform conduitei terapeutice şi obiective fixate;
- Stabileşte necesarul de echipament şi se implică în procurarea acestuia;
- Stabileşte programul de kinetoterapie care trebuie urmat de beneficiarul de servicii şi
instruieşte persoanele implicate în îngrijirea acestuia în aplicarea acelui program;
- Evaluează amănunţit capacitatea funcţională a beneficiarului pentru terapia ocupaţională;
- Analizează concordanţa dintre posibilităţile beneficiarilor şi exigenţele specifice diferitelor
activităţi, în scopul orientării către o activitate concretă;
- 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;
- Evaluează şi reevaluează în timp progresele făcute de beneficiar, adaptează planul de tratament
în funcţie de evoluţia acestuia;
- Asistă şi dă indicaţii – în programul de kinetoterapie – personalului care nu este de specialitate
(asistent social, terapeut ocupaţional, instructor de educaţie, infirmieră);
- Se implică în activităţile complementare ale instituţiei;
- Dezvoltă relaţia beneficiarului de servicii cu comunitatea;
- Creează evenimente de interacţiune cu alte persoane din afara instituţiei şi participă împreună
cu acestea;
- Realizează periodic împreună cu echipa de specialişti a instituţiei, fişa de reevaluare la 6 luni
sau ori de câte ori apar schimbări semnificative;
- 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;
- 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”;
- Foloseşte fişa beneficiarului, în care consemnează intervenţia şi durata acesteia;
- Poartă în permanenţă echipamentul de protecţie stabilit;
- Respectă în permanenţă drepturile şi confidenţialitatea privind evoluţia stării de sănătate a
beneficiarului;
- Cunoaște, aplică și desfășoară activitățile conform "standardelor specifice minime de calitate
obligatorii pentru serviciile sociale destinate persoanelor adulte cu dizabilităţi" în vigoare;
- Execută şi alte sarcini stabilite de conducerea unităţii.
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Atribuţii educator:
- Face propuneri de îmbunătăţire a activităţii în vederea creşterii calităţii serviciului şi respectării
legislaţiei;
- Întocmeşte săptămânal programul de activităţi ce va fi aprobat de şeful de centru la începutul
fiecărei săptămâni;
- Desfăşoară zilnic activităţile programate cu beneficiarii din unitate;
- În timpul desfăşurării activităţilor educaţionale, supraveghează şi răspunde de siguranţa
beneficiarilor;
- 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;
- 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;
- 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;
- Desfăşoară activităţi educaţionale colaborând şi comunicând permanent cu: psihologul,
kinetoterapeutul, psihopedagogul, asistenţii sociali şi medicul unităţii;
- 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 adultului cu handicap;
- Propune îmbunătăţirea bazei didactico-materiale necesare desfăşurării activităţilor educativrecreative. Întocmeşte necesarul de rechizite materiale, sportive, didactice, etc. pentru
beneficiari;
- Răspunde de existenţa şi starea de utilizare a materialelor didactice, sportive, etc. repartizate;
- Propune conducerii centrului, organizarea de excursii în scopul recreării şi socializării
beneficiarilor. Însoţeşte şi supraveghează beneficiarii în timpul excursiilor sau plimbărilor
organizate;
- Participă la elaborarea materialelor informative ale unităţii aplicate în procesul de furnizare a
serviciilor către beneficiari;
- 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;
- 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”;
- Pe baza “Planului personalizat de intervenţie, elaborează “Planificarea activităţilor” 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;
- Participă la asigurarea serviciilor de integrare-reintegrare familială şi comunitară în baza
programului de integrare-reintegrare socială;
- Asigură informarea beneficiarilor asupra valorilor promovate în comunitate, asupra drepturilor
şi obligaţiilor lor în calitate de cetăţeni;
- Monitorizează activitatea persoanelor cu dizabilităţi angajate în unitate la secţiile protejate şi
participă la integrarea şi incluziunea socială a acestora în comunitate;
- Organizează împreună cu angajaţii compartimentului psiho-social şi educativ, serbări cu ocazia
Crăciunului dar şi activităţi specifice diferitelor evenimente precum: Ziua Persoanelor cu
Handicap, ziua de naştere a fiecărui beneficiar, Paşti etc;
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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;
Foloseşte Fişa beneficiarului, în care consemnează intervenţia şi durata acesteia;
Cunoaște, aplică și desfășoară activitățile conform "Standardelor specifice minime de calitate
obligatorii pentru serviciile sociale destinate persoanelor adulte cu dizabilităţi" în vigoare;
Îndeplineşte şi alte sarcini sarcini stabilite de conducerea unităţii.

Atribuţii infirmieră:
- Face propuneri de îmbunătăţire a activităţii în vederea creşterii calităţii serviciului şi respectării
legislaţiei;
- 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;
- Anunţă imediat asistentul de serviciu precum şi conducerea centrului de absenţa sau dispariţia
unui beneficiar;
- Secondează asistentul medical cu care lucrează în administrarea medicaţiei, efectuarea
procedurilor, a programelor de ergoterapie şi în desfăşurarea procesului educaţional pentru
beneficiarii de serviciu;
- 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;
- Acţionează pentru formarea la beneficiari a deprinderilor de igienă individuală, semnalând
asistentului medical orice modificare somatică sau comportamentală a acestora;
- Pregăteşte beneficiarii pentru efectuarea programelor de ergoterapie, recuperare, servirea mesei
şi pentru odihnă;
- Predă şi primeşte lenjeria, îmbrăcămintea şi încălţămintea adulţilor instituţionalizaţi la fiecare
schimb de tură;
- 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.);
- Foloseşte Fişa beneficiarului, în care consemnează intervenţia şi durata acesteia;
- Înlocuieşte şi transportă în condiţii igienice lenjeria folosită la sectorul spălătorie, unde o
predă/ridică pe bază de proces-verbal;
- Răspunde de starea mobilierului din sectorul cămin – locuinţă;
- Asigură păstrarea în ordine a echipamentului şi obiectelor personale a beneficiarilor
preocupându-se ca acestea să fie repartizate şi folosite în mod personalizat;
- Întreţine igiena paturilor, a noptierelor şi mobilierului din camere;
- Pregăteşte camerele din sectorul cămin-locuinţă pentru dezinfecţia ciclică şi ajută echipa de
dezinfecţie şi dezinsecţie la efectuarea acesteia;
- 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;
- Participă la efectuarea curăţeniei generale în unitate alături de alte grupe de personal;
- Respectă regulile de igienă personală în îngrijirea utilizatorilor de servicii (spălat pe mâini,
portul echipamentului regulamentar);
- Poartă în permanenţă echipamentul de protecţie stabilit pe care îl schimbă ori de câte ori este
nevoie;
- Declară imediat asistentului medical de serviciu eventualele boli contagioase pe care le
prezintă personal sau survenite la membrii familiei;
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Participă la efectuarea controlului epidemiologic şi la aplicarea măsurilor igienico-sanitare care
se impun;
Cunoaște, aplică și desfășoară activitățile conform "Standardelor specifice minime de calitate
obligatorii pentru serviciile sociale destinate persoanelor adulte cu dizabilităţi" în vigoare;
Îndeplineşte şi alte sarcini stabilite de conducerea unităţii.

Atribuţii îngrijitoare:
- Desfăşoară activităţi specifice de igienizare a spaţiilor, cu repectarea normelor de siguranţă şi
securitate în vigoare;
- Asigură menţinerea curăţeniei în spaţiile care i-au fost repartizate, conform graficului de lucru
şi programului de activităţi;
- Asigură utilizarea şi depozitarea în condiţii de siguranţă a ustensilelor şi materialelor utilizate;
- Foloseşte în mod raţional materialele necesare curăţeniei şi dezinfecţiei;
- Respectă şi promovează drepturile copilului, respectiv ale persoanei adulte cu handicap,
respectă şi promovează interesul superior al copilului, respectiv interesul persoanei adulte cu
handicap;
- Răspunde de elaborarea documentelor specifice domeniului propriu de activitate;
- Asigură confidenţialitatea informaţiilor la care are acces;
- 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;
- Cunoaște, aplică și desfășoară activitățile conform "standardelor specifice minime de calitate
obligatorii pentru serviciile sociale destinate persoanelor adulte cu dizabilităţi" în vigoare;
- Îndeplineşte şi alte sarcini stabilite de conducerea unităţii.

ARTICOLUL 11
Personalul administrativ, gospodărie, întreţinere - reparaţii, deservire
Personalul administrativ, gospodărie, întreţinere-reparaţii, deservire este format din: 1 post de
inspector specialitate IA (contabil), 1 post de inspector specialitate IA (resurse umane), 1 post de
administrator, 1 post de referent IA (magaziner), 1 post de muncitor calificat I (electrician), 2 posturi
de muncitor calificat I (fochist), 1 post de muncitor calificat I (spălătoreasă-lenjereasă) şi 1 post de
muncitor calificat I (instalator) îndeplineşte atribuţiile specifice compartimentelor administrativcontabilitate prevăzute în Regulamentul de Organizare şi Funcţionare al D.G.A.S.P.C. Gorj.
Atribuţii inspector specialitate IA (contabil):
- 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;
- Înregistrează corect şi la zi, cronologic şi sistematic operaţiunile patrimoniale, cu ajutorul
tehnicii de calcul, potrivit planului de conturi şi instrucţiunilor de aplicare;
- Primeşte referatele pentru eliberarea din magazie aprobate de şeful de centru şi bonurile de
consum/transfer şi le înregistrează în programul informatic;
- Introduce în programul informatic „Condicile de prescripţii medicamente şi materiale sanitare”
primite de la cabinetul medical;
- Aplică regulile privind înregistrarea documentelor justificative în contabilitate;
- Răspunde de execuţia bugetară pentru cheltuieli materiale;
- Ţine evidenţa angajamentelor bugetare şi legale pentru cheltuielile materiale;
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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;
Întocmeşte notele contabile pentru înregistrarea operaţiunilor patrimoniale în contabilitatea
generală;
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;
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;
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;
Împreună cu şeful de centru, întocmeşte propunerile de buget, în funcţie de necesităţile
concrete ale centrului;
După aprobarea bugetului şi repartizarea sumelor, urmăreşte încadrarea în buget a cheltuielilor;
Întocmeşte şi urmăreşte respectarea necesarului anual de achiziţii;
Urmăreşte derularea contractelor în ceea ce priveşte respectarea cantităţilor, a preţurilor şi a
calităţii bunurilor şi serviciilor contractate de DGASPC Gorj;
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;
Îndosariază şi arhivează lunar documentele compartimentului;
Cunoaște, aplică și desfășoară activitățile conform "Standardelor specifice minime de calitate
obligatorii pentru serviciile sociale destinate persoanelor adulte cu dizabilităţi" în vigoare.
Îndeplineşte şi alte sarcini stabilite de conducerea unităţii.

Atribuţii inspector specialitate IA (resurse-umane):
- Întocmeşte lunar ştatele de plată şi toate actele premergătoare salariilor atât pentru Centrul de
Recuperare şi Reabilitare, cât şi pentru Unitatea Protejată Sf. Constantin;
- Întocmeşte lunar, trimestrial si semestrial situaţiile statistice referitoare la numărul de personal
si fondul de salarii;
- Întocmeşte referate pentru modificarea gradaţiei pentru fiecare salariat atunci când este cazul
pe care le înaintează către D.G.A.S.P.C.Gorj;
- Monitorizează dosarele personale ale salariaţilor centrului;-. Îndosariază şi înregistrează în
programul de salarii toate dispoziţiile pe care le primeşte de la D.G.A.S.P.C. Gorj privind
modificarea salariului, a funcţiei sau a locului de muncă pentru salariaţii centrului;
- Întocmeşte adeverinţele solicitate de salariaţi, ori de câte ori i se solicită;
- Efectuează planificarea concediilor de odihnă şi ţine evidenţa concediilor de odihnă într-un
registru;
- Întocmeşte anual dosarul cu actele necesare pentru fiecare salariat care beneficiază de deducere
suplimentară;
- Întocmește la cerere orice document care atestă calitatea de actual sau fost salariat;
- Primeşte şi înregistrează în programul informatic pontajele întocmite de persoana responsabilă
cu acestea;
- Întocmeşte împreună cu conducerea centrului documentaţia primară în vederea organizării
examenelor de promovare în grade şi trepte profesionale pentru salariaţii din cadrul Centrului;
- Răspunde de întocmirea dosarului de pensionare;
- Asigură deplina confidenţialitate a datelor de personal cu care operează;
- Întocmeşte pe calculator şi editează formulare şi adrese specifice activităţii desfăşurate;
- Înregistrează în registrul de intări-ieşiri, zilnic, toate documentele;
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Asigură buna funcţionare a dotărilor din secretariat: xerox, fax, centrală telefonică şi
calculator;
Redactează corespondenţa unităţii, urmăreşte primirea si distrbuirea acesteia, comunică
telefonic, pe fax, pe e-mail diverse adrese si documente necesare unei bune desfăşurări a
activităţii în secretariat;
Întocmeşte şi actualizează condica de prezenţă;
Păstrează şi arhivează documentele din cadrul biroului;
Cunoaște, aplică și desfășoară activitățile conform "Standardelor specifice minime de calitate
obligatorii pentru serviciile sociale destinate persoanelor adulte cu dizabilităţi" în vigoare.
Îndeplineşte şi alte sarcini stabilite de conducerea unităţii.

Atribuţii administrator:
- Asigură suportul administrativ pentru serviciile operaționale (organizare lucrări de amenajare,
aprovizionare, urmărirea derulării contractelor de întreținere, raportări diverse, asistență
administrativă a angajaților) ;
- Întocmește necesarul de materiale, în funcție de nevoile identificate la nivelul serviciului
social ;
- Realizează demersurile necesare pentru aprovizionarea cu materialele și echipamentele
necesare funcționării serviciului social ;
- Face propuneri pentru programul de investiții și reparații la imobile, alte mijloace fixe și
obiecte de inventar ;
- Participă la inventarierea patrimoniului ;
- 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) ;
- Întocmeşte listele şi dă pe subinventar, pe locuri de folosinţă obiectele din gestiune;
- Asigură comunicarea cu alte organizații (curierat, relația cu furnizorii și alte instituții,
organizare de acțiuni de protocol);
- Furnizează suportul tehnic pentru seviciile operaționale (prelucrare și evidență documente, alte
servicii logistice);
- Cunoaște, aplică și desfășoară activitățile conform "Standardelor specifice minime de calitate
obligatorii pentru serviciile sociale destinate persoanelor adulte cu dizabilităţi" în vigoare;
- Îndeplineşte şi alte sarcini stabilite de conducerea unităţii.
Atribuţii referent IA (magaziner):
- Răspunde de primirea şi recepţia, materialelor şi altor bunuri procurate sau primite cu
documente legale (bonuri fiscale, facturi fiscale, aviz de expediţie, etc.);
- Efectuează recepţia şi întocmeşte nota de recepţie şi constatare de diferenţe în prezenţa
comisiei de recepţie marfă, care semnează nota de recepţie;
- Asigură păstrarea şi ferirea de degradări sau de distrugeri a bunurilor nealimentare pe timpul
gestionării sale;
- Răspunde de ordinea şi curăţenia din magazia pe care o gestionează;
- 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;
- 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;
- Ţine evidenţa analitică pe fişe de magazie a stocurilor de valori materiale aflate în spaţiile de
depozitare;
- 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;
- Sunt interzise ştersături sau modificări în documentele de ieşire din magazie;
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Întocmeşte referatele de necesitate în vederea aprovizionării în funcţie de stocurile existente şi
le înaintează spre aprobare prealabilă şefului de centru;
Îndosariază şi arhivează toate documentele ce au făcut obiectul activităţii;
Cunoaște, aplică și desfășoară activitățile conform "Standardelor specifice minime de calitate
obligatorii pentru serviciile sociale destinate persoanelor adulte cu dizabilităţi" în vigoare.
Îndeplineşte şi alte sarcini stabilite de conducerea unităţii.

Atribuții muncitor calificat I (electrician):
- 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;
- Va raporta zilnic conducerii unităţii sau persoanei desemnate de conducere toate abaterile de la
parametrii a agregatelor şi instalaţiilor ce ţin de activitatea sa;
- 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;
- Va remedia defecţiunile ce sunt consemnate în registrul de defecţiuni de către ofiţerul de
serviciu şi care ţin de competenţa sa;
- Consemnează în registrul de defecţiuni, sub semnătură, data şi ora când s-a efectuat remedierea
şi a fost predată instalaţia reparată;
- Raspunde de buna funcţionare a grupului electrogen al centrului, efectuează săptămânal probe
de pornire şi oprire al acestuia;
- Ia măsurile necesare pentru ca grupul să aibă combustibilul necesar bunei funcţionări;
- La sfârşitul lunii întocmeşte referat şi bon de consum pentru combustibilul consumat în luna
precedentă pe baza consemnărilor din caietul ofiţerului de serviciu;
- 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;
- Ţine evidenţa avariilor, orelor de funcţionare şi a altor evenimente ce au loc în instalaţiile care
deservesc;
- Întocmeşte necesarul cu materiale ce trebuie aprovizionate în unitate pentru buna funcţionare a
instalaţiilor;
- În caz de avarie la instalaţiile pe care le deserveşte va lua măsurile necesare pentru a preveni
extinderea şi limitarea lor;
- Ridică de la magazia unităţii materialele necesare intervenţiilor pentru cel puţin 3 zile;
- Colaborează cu personalul de întreţinere la păstrarea şi întreţinerea bunurilor montate în
încăperi. Interzice accesul în centrala electrică şi la tablourile de alimentare;
- Menţine în stare de curăţenie instalaţiile aferente centralei electrice şi tablourilor electrice;
- La efectuarea operaţiilor de scoatere, punere sub tensiune a motoarelor ce angrenează diferite
agregate să monteze plăcuţe de avertizare (scos de sub tensiune);
- Are obligaţia de a deţine autorizaţie în termen pentru lucrul cu înaltă tensiune conform
normelor în vigoare;
- Cunoaște, aplică și desfășoară activitățile conform "Standardelor specifice minime de calitate
obligatorii pentru serviciile sociale destinate persoanelor adulte cu dizabilităţi" în vigoare.
- Îndeplineşte şi alte sarcini stabilite de conducerea unităţii.
Atribuții muncitor calificat I (fochist):
- 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;
- Respectă prescripţiile tehnice - Anexa nr.6 din PT C 9-2010 „Cazane de apă caldă şi cazane de
abur de joasă presiune”;
- Are obligaţia să cunoască bine cazanul şi deservirea corectă a acestuia, urmărind continuu
funcţionarea normală a acestuia;
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Are obligaţia să cunoască şi să aplice instrucţiunile de utilizare;
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;
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;
Are obligaţia să comunice şefilor ierarhici defectele constatate şi să consemneze în registrul de
supraveghere;
Are obligaţia să oprească din funcţiune cazanul în situaţiile de urgenţă;
Remediază defecţiunile ce sunt consemnate în registrul de defecţiuni de către ofiţerul de
serviciu şi care ţin de competenţa sa;
Consemnează în registrul de defecţiuni, sub semnătură, data şi ora când s-a efectuat remedierea
şi a fost predată instalaţia reparată;
Nu va efectua modificări în instalaţii faţă de proiect decât cu aprobarea scrisă a conducerii;
Efectuează profilaxia la agregate ori de câte ori este nevoie (revizii tehnice, completări de ulei,
curăţire filtre, curăţire separatoare);
Participă nemijlocit la lucrările de revizii şi punere în funcţiune a agregatelor, instalaţiilor;
Întocmeşte necesarul cu materialele ce trebuie aduse pentru buna desfăşurare a instalaţiilor;
Ridică de la magazia unităţii, materialele şi obiectele necesare intervenţiilor pentru cel puţin 3
zile;
Colaborează cu celălalt personal de întreţinere la păstrarea şi întreţinerea bunurilor montate în
unitate;
Menţine în perfectă stare de curăţenie, instalaţiile aferente centralelor termice şi punctului de
alimentare cu apă potabilă;
Are obligaţia de a-şi înnoi autorizaţia de fochist conform normelor în vigoare;
Are obligaţia de a purta şi utiliza în mod corespunzător echipamentul de protecţie;
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;
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;
Înregistrează într-un registru special, debitul zilnic de apă înregistrat de apometrul forajului
propriu;
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;
Cunoaște, aplică și desfășoară activitățile conform "Standardelor specifice minime de calitate
obligatorii pentru serviciile sociale destinate persoanelor adulte cu dizabilităţi" în vigoare.
Îndeplineşte şi alte sarcini stabilite de conducerea unităţii.

Atribuții muncitor calificat I (spălătoreasă-lenjereasă):
- 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;
- Spală şi dezinfectează lenjeria şi îmbrăcămintea conform normelor igienice stabilite de lege.
Adună lenjeria şi o împachetează numai după ce este uscată;
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Întocmeşte în fiecare zi de luni, referat de scoatere din magazie pentru detergenţi, dezinfectante
etc., necesare activităţii pentru o săptămână;
Preia şi răspunde de întrebuinţarea în totalitate şi în mod corespunzător a materialelor folosite
în procesul tehnologic de igienizare şi spălare;
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;
Răspunde de punerea în funcţiune şi exploatarea maşinilor şi utilajelor din spălătorie
interzicând utilizarea de către alte persoane (salariaţi ai centrului, beneficiari);
Efectuează zilnic operaţiunea de călcare a rufelor precum şi de reparare a obiectelor textile;
La terminarea programului de lucru, face curăţenie şi dezinfecţie la locul de muncă;
Cunoaște, aplică și desfășoară activitățile conform "Standardelor specifice minime de calitate
obligatorii pentru serviciile sociale destinate persoanelor adulte cu dizabilităţi" în vigoare.
Îndeplineşte şi alte sarcini stabilite de conducerea unităţii.

Atribuții muncitor calificat I (instalator):
- Are obligaţia de a consemna într-un caiet, zilnic lucrările efectuate iar la sfârşitul săptămânii va
fi contrasemnat de şeful ierarhic;
- Identifică, verificând în acelaşi timp, calitatea materialelor şi curăţă părţile accesibile ale
instalaţiei sanitare;
- Stabileşte necesitatea reparaţiei, în funcţie de starea tehnică a instalaţiei sanitare şi execută
reparaţii curente;
- Selectează şi foloseşte corect aparatura pentru înlocuirea şi repararea instalaţiei sanitare;
- Efectuează verificări asupra instalaţiilor sanitare, prin proceduri adecvate, în vederea
respectării normelor P.S.I;
- Identifică echipamentele şi componentele defecte, în vederea remedierii problemelor apărute;
- Foloseşte sculele, materialele şi aparatele de măsură conform schemei de lucru;
- Remediază eventualele defecte şi prezintă lucrarea pentru recepţie persoanelor abilitate;
- Utilizează tehnici şi proceduri specifice pentru verificarea funcţionării instalaţiei sanitare;,
- Repară sau înlocuieşte eventualele defecţiuni conform cerinţelor;
- Răspunde de buna funcţionare a instalaţiei sanitare înlocuite sau reparate;
- 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;
- Execută şi menţine curăţenia la locul de muncă;
- Cunoaște, aplică și desfășoară activitățile conform "Standardelor specifice minime de calitate
obligatorii pentru serviciile sociale destinate persoanelor adulte cu dizabilităţi" în vigoare;
- 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 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;
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f) alte surse de finanţare, în conformitate cu legislaţia în vigoare.

PREŞEDINTE,
COSMIN-MIHAI POPESCU

CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETAR GENERAL AL JUDEŢULUI,
CRISTINA-ELENA RĂDULEA-ZAMFIRESCU

DIRECTOR GENERAL,
DIACONESCU LAURENŢIU-CLAUDIU

DIRECTOR GENERAL ADJUNCT ASISTENŢĂ SOCIALĂ ADULŢI,
Tonca Ion-Sorin

DIRECTOR GENERAL ADJUNCT ECONOMIC,
Orzan Eleonora

ŞEF CENTRU CAbR Tg.Cărbunești,
Danciu Nicoleta
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CONSILIUL JUDEŢEAN GORJ
DIRECŢIA GENERALĂ DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ ŞI PROTECŢIA COPILULUI GORJ

Anexa nr.2 la
HCJ nr.
__________
_

REGULAMENT
DE ORGANIZARE ȘI FUNCȚIONARE A SERVICIULUI SOCIAL CU CAZARE:
CENTRUL DE ABILITARE ȘI REABILITARE PENTRU PERSOANELE ADULTE CU
DIZABILITĂȚI DOBRIŢA

ART. 1
Definiţie
(1) Regulamentul de organizare şi funcţionare este un document propriu al serviciului social Centrul de
Abilitare si Reabilitare pentru Persoane Adulte cu Dizabilitati 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,
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.
ART. 2
Identificarea serviciului social

Serviciul social Centrul de Abilitare si Reabilitare pentru Persoanele Adulte cu Dizabilități Dobriţa, cod
serviciu social 8790 CR-D-I, este înfiinţat şi administrat de furnizorul Direcţia Generală de Asistenţă
Socială şi Protecţia Copilului Gorj, acreditat conform Certificatului de acreditare nr. 000816, seria AF cu
sediul în com. Runcu, sat Dobrita, Jud. Gorj.
ART. 3
Scopul serviciului social
Scopul serviciului social Centrul de Abilitare si Reabilitare pentru Persoane Adulte cu Dizabilitati Dobriţa
este de a asigura servicii de informare, evaluare, planificare activităţi-servicii, îngrijire personală,
asistenţă pentru sănătate, recuperare/reabilitare funcţională, socializare şi activităţi culturale, integrarereintegrare socială, cazare, alimentaţie, terapii de recuperare fizică/psihică/mintală, consiliere psihologică
persoanelor încadrate într-o categorie de persoană cu handicap cărora nu li s-a putut asigura protecţia sau
îngrijirea la domiciliu sau în cadrul altor servicii din comunitate, urmărindu-se astfel satisfacerea nevoilor
sociale, precum şi celor individuale, familiale sau de grup, în vederea depăşirii situaţiilor de dificultate,
prevenirii şi combaterii riscului de excluziune socială a promovării incluziunii sociale şi creşterii calităţii
vieţii.
ART. 4
Cadrul legal de înfiinţare, organizare şi funcţionare
1) Serviciul social Centrul de Abilitare si Reabilitare pentru Persoane Adulte cu Dizabilitati Dobriţa
funcţionează cu respectarea prevederilor cadrului general de organizare şi funcţionare a serviciilor
sociale, reglementat de Legea nr. 292/2011, cu modificările ulterioare, Legea nr. 448/2006, republicată,
cu modificările şi completările ulterioare, Legea nr. 272/2004, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare, Legea nr. 17/2000 privind asistenţa socială a persoanelor vârstnice, republicată, cu modificările
şi completările ulterioare, Legea nr. 217/2003 pentru prevenirea şi combaterea violenţei în familie,
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, Familiei,
Protecţiei Sociale şi persoanelor vârstnice nr. 82/2019.
(3) Serviciul social " Centrul de Abilitare si Reabilitare pentru Persoane Adulte cu Dizabilitati Dobriţa"
este înfiinţat prin Hotărâre a Consiliul Judeţean Gorj, prin reorganizarea serviciului social ,,Centrul de
Recuperare si Reabilitare Dobrita,, fără personalitate juridică, în structura Direcţiei Generale de Asistenţă

Socială şi Protecţia Copilului Gorj cu o capacitate de 11 locuri, inființat prin Hotărâre a Consiliului
Județean Gorj nr. 31/27.02.2014.
ART. 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 Centrului de Abilitare și
Reabilitare pentru Persoane Adulte cu Dizabilități Dobriţa sunt următoarele:
a) respectarea şi promovarea cu prioritate a interesului persoanei beneficiare;
b) protejarea şi promovarea drepturilor persoanelor beneficiare în ceea ce priveşte egalitatea de şanse
şi tratament, participarea egală, autodeterminarea, autonomia şi demnitatea personală şi
întreprinderea de acţiuni nediscriminatorii şi pozitive cu privire la persoanele beneficiare;
c) asigurarea protecţiei împotriva abuzului şi exploatării persoanei beneficiare;
d) deschiderea către comunitate;
e) asistarea persoanelor fără capacitate de exerciţiu în realizarea şi exercitarea drepturilor lor;
f) asigurarea în mod adecvat a unor modele de rol şi statut social, prin încadrarea în unitate a unui
personal mixt;
g) ascultarea opiniei persoanei beneficiare şi luarea în considerare a acesteia, ţinându-se cont, după
caz, de vârsta şi de gradul său de maturitate, de discernământ şi capacitate de exerciţiu);
h) facilitarea menţinerii relaţiilor personale ale beneficiarului şi a contactelor directe, după caz, cu
fraţii, părinţii, alte rude, prieteni, precum şi cu alte persoane faţă de care acesta a dezvoltat legături
de ataşament;
i) promovarea unui model familial de îngrijire a persoanei beneficiare;
j) asigurarea unei îngrijiri individualizate şi personalizate a persoanei beneficiare;
k) preocuparea permanentă pentru identificarea soluţiilor de integrare în familie sau, după caz, în
comunitate, pentru scurtarea perioadei de prestare a serviciilor, în baza potenţialului şi abilităţilor
persoanei beneficiare de a trăi independent;
l) încurajarea iniţiativelor individuale ale persoanelor beneficiare şi a implicării active a acestora în
soluţionarea situaţiilor de dificultate;
m) asigurarea unei intervenţii profesioniste, prin echipe pluridisciplinare;
n) asigurarea confidenţialităţii şi a eticii profesionale;
o) primordialitatea responsabilităţii persoanei, familiei cu privire la dezvoltarea propriilor capacităţi
de integrare socială şi implicarea activă în soluţionarea situaţiilor de dificultate cu care se pot
confrunta la un moment dat;
p) colaborarea centrului cu serviciul public de asistenţă socială.
ART. 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:
a) acte necesare:
- cererea de admitere în centru completată de solicitant in vederea stabilirii cuantumului
contribuției lunare de întreținere conform legislației în vigoare;
- acte privind starea civila, componenţa familiei şi situaţia materiala a acesteia, precum şi a
persoanei asistate sau a susținătorilor legali care pot fi obligați la plată, astfel:
1. Copie după certificate de naştere și căsătorie ale persoanei asistate, ale copiilor, ale soţului sau soţiei,
după caz;
2. Declaraţie privind lipsa susţinătorilor legali, după caz;
3. Acte doveditoare privind veniturile, respectiv adeverinţa de salariu, cupon pensie, adeverinţa de venit
eliberate de organele financiare teritoriale;

4. Copii după hotărâri judecătoreşti în care s-au stabilit obligaţii de întreţinere pentru persoane în
favoarea sau în obligaţia persoanei asistate, dacă e cazul;
5. Copii după hotărâri judecătoreşti, după caz, prn care cei care datorează plata contribuţiei lunare de
întreţinere au stabilite obligaţii de întreţinere şi faţă de alte persoane;
6. Ancheta socială privind situaţia persoanei asistate şi a familiei sale;
7. Certificat de încadrare în grad de handicap;
8. Copie după certificatul de deces al aparţinătorului (după caz);
9. Certificat medical tip - nu suferă de boli contagioase (R.B.W., M.R.F., SIDA - până la 60 ani examen
coproparazitologic);
10. Documente doveditoare ale situaţiei locative;
11. 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;
12. Schema de tratament;
13. Curatela prin judecătorie pentru cei cu handicap mintal;
14. Angajament plata - titlu executoriu;
15. Decizia CEPAH Gorj;
16. Dispoziţia DGASPC Gorj de admitere.
a) Criterii de eligibilitate a beneficiarilor:
b) Persoane încadrate în grad de handicap;
c) Persoane cu dizabilități cărora nu li s-a putut asigura protecţia sau îngrijirea la domiciliu sau în
cadrul altor servicii din comunitate.
d) Decizia de admitere/respingere este emisă de către comisia de evaluare din subordinea Consiliului
Județean Gorj.
e) Stabilirea contribuţiei: se realizează în conformitate cu prevederile HG. nr.1887/2016 privind
stabilirea contribuţiei lunare de întretinere datorate de adulţii cu handicap asistaţi in centrele
rezidenţiale publice pentru persoane adulte cu handicap sau de susţinătorii acestora şi aprobarea
metodologiei de stabilire a nivelului contribuţiei lunare de întreţinere datorate de adulţii cu
handicap asistaţi în centrele rezidenţiale publice pentru persoane adulte cu handicap sau de
susţinătorii acestora. Cuantumul maxim al contribuţiei lunare de întreţinere este de 900 lei potrivit
Ordinului 1887/2016 al M.M.F.P.S.P.V., art. 1 .
Contract de servicii – model
CONTRACT
pentru acordarea de servicii sociale
Părţile contractante:
1. .....................................................................................................................................,
(numele întreg al furnizorului de servicii sociale) acronim ...................... , denumit în continuare furnizor de
servicii sociale, cu sediul în ...................................... , str. ....................... nr. ......., judeţul/sectorul
....................................., codul de înregistrare fiscală .............................. ,
contul nr. ................... deschis la
Trezoreria/Banca ................. , certificatul de acreditare seria ................ nr. ..................., reprezentat de
domnul/doamna ................................. , având funcţia de ..............,
în calitate de .......................................;
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;
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 vinii 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:
a) ...........................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
b) ...........................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
c) ş.a.m.d.
_______________________
*)
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:
a) .............

b) ............
c) ............ ş.a.m.d.
___________________________
*)
Descrierea serviciilor sociale acordate poate fi prevăzută cu acordul părţilor în anexa la contract.
3. Costurile serviciilor sociale acordate si 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:
- conţinutului serviciilor sociale şi condiţiilor de acordare a acestora;
- oportunităţii acordării altor servicii sociale;
- listei la nivel local cuprinzând furnizorii acreditaţi să acorde servicii sociale;
- regulamentului de ordine internă;
- 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:
a) de a primi servicii sociale prevăzute în planul individualizat de asistenţă şi îngrijire;
b) de a i se asigura continuitatea serviciilor sociale atât timp cât se menţin condiţiile care au generat situaţia de
dificultate;
c) de a refuza, în condiţii obiective, primirea serviciilor sociale;
d) de a fi informat, în timp util şi în termeni
accesibili, asupra:
- drepturilor sociale, măsurilor legale de protecţie şi asupra situaţiilor de risc;
- modificărilor intervenite în acordarea serviciilor sociale;
- oportunităţii acordării altor servicii sociale;
- listei la nivel local cuprinzând furnizorii acreditaţi să acorde servicii sociale;
- regulamentului de ordine internă;
e) 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;
f) dreptul de a avea acces la propriul dosar;
g) de a-şi exprima nemulţumirea cu privire la acordarea serviciilor sociale.
9. *)Obligaţiile beneficiarului:
9.1. să participe activ în procesul de furnizare a serviciilor sociale şi la reevaluarea şi revizuirea planului
individualizat de asistenţă şi îngrijire;
9.2. 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;
9.3. să respecte termenele şi clauzele stabilite în cadrul planului individualizat de asistenţă şi îngrijire;
9.4. să contribuie la plata costurilor serviciilor sociale primite cu o cotă-parte din costul total al
serviciului/serviciilor acordat/acordate de furnizor, conform pct. 3.3 şi 3.4;
9.5. să anunţe orice modificare intervenită în legătură cu situaţia sa personală pe parcursul
acordării serviciilor sociale;
9.6. 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 își asumă toate obligațiile care recurg din H.G. 741/2016 și a legii
nr.102/2014.
9.8. Atunci când decesul a avut loc într-o instituție de asistență medicală, preluarea persoanei decedate se
efectuează de către prestatorul de servicii funerare, autorizat de către DSP Gorj, preluarea defunctului din
unitatea de îngrijire și asistență 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 adecesul, la o distanță de minim 30 km.
9.10. În cazul persoanelor decedate în alte localități, situate la o distanță mai mare de 30 km de cea în care
urmează să aibă loc înhumarea, pentru înhumare sunt necesare atât certificatul de deces cât și avizul sanitar de
transport, care se eliberează de către DSP Gorj
9.11 Transportul persoanelor decedate de la locul decesului și până la locul efectuîrii manevrelor de îngrijiri
mortuare se realizează numai de cătreprestatorii de servicii funerare. Transportul decedatului în această etapăse
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 defunct este păstrat până la
locul înhumării se realizează numai de către prestatorii de servicii funerare. Transportul decedatului în această
etapăeste condiționat de prezența 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
__________________________
*)
în funcţie de natura seriviciilor sociale oferite de către furnizorul de servicii sociale, părţile contractuale pot
conveni asupra daunelor care se vor plăti de către părţile responsabile.
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 asistență și îngrijire se comunică Direcției generale de
asistență socială și protecția copilului și Serviciului public de asistență 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 şi
Serviciului public de asistenţă socială de către furnizorul de servicii sociale.

(data)
(localitatea)
Furnizorul de servicii sociale,
Beneficiarul de servicii sociale,
(numele
şi
funcţia
persoanei/persoanelor (numele)
autorizată/autorizate să semneze)
(semnătura)

(semnătura)

(data)

(data)

(3) Condiţii privind suspendarea / încetarea acordarii serviciilor :
Centrul de Abilitare si Reabilitare pentru Persoane Adulte cu Dizabilitați Dobriţa cunoaste si aplică
procedura de suspendare /încetare acordarii serviciului social.
a. Suspendarea acordarii serviciilor(incetarea temporară) pentru o perioadă determinataă
Principalele situaţii în care Centrul de Abilitare si Reabilitare pentru Persoanele Adulte cu Dizabilități
Dobriţa poate suspenda acordarea serviciilor pentru un beneficiar sunt:
- La cererea beneficiarului/ reprezentantului legal pentru revenire în familie, cu acordul acesteia, pentru
o perioadă de maxim 15 zile;
- la cererea beneficiarului / reprezentantului legal pentru pe o perioadă de maxim 60 zile, în baza
acordului scris al persoanei care va asigura găzduirea și îngrijirea pe perioada respectivă și a anchetei
sociale realizată de personalul din cadrul centrului ;
- în caz de internare în spital, cu o durata mai mare de 30 zile. În acest caz, suspendarea serviciilor va fi
însoțită de scrisoare medicală, foaie de ieșire privind diagnosticul medical, recomandari medicale și
recomandari psihologice;
- în caz de transfer într-o altă instituție, pentru efectuarea de programe specializate, cu acordul scris al
institutiei catre care se efectuiaza transferul si acordul beneficiarului sau reprezentantului legal
b. Încetarea acordarii serviciilor pentru perioadă nedeterminată
Principalele situaţii în care Centrul de Abilitare si Reabilitare pentru Persoanele Adulte cu Dizabilități
Dobriţa poate înceta acordarea serviciilor pentru un beneficiar sunt:
- externarea în familie - la cererea beneficiarului, care are prevăzută capacitatea de discernământ sau la
cererea reprentantului legal, sub semnatură. Dacă este de acord, beneficiarul va comunica în cererea
scrisă domiciliul sau reședința unde pleacă după încetarea acordării serviciului; în situația în care
beneficiarul comunică adresa, in termen termen de 5 zile, DGASPC Gorj va notifica serviciul public
public de asistenta sociala pe a cărei rază teritorială va locui beneficiarul;
- La cererea reprezentantului legal, insoțită de un angajament scris prin care acesta se obligă să asigure
găzduirea, îngrijirea și întreținerea beneficiarului, cu obligatia ca, în termen de 48 ore de la incetare,
DGASPC Gorj să notifice serviciul public asistență socială pe a cărei rază teritorială va locui
beneficiarul;
- Transferul în altă instituție rezidențială, care se efectuează la cererea scrisă a
beneficiarului/reprezentantului legal, cu acordul insțituției respective sau la recomandarea centrului,
daca nu mai are capacitatea de a acorda servicii corespunzătoare nevoilor beneficiarului sau se
închide ( cu 30 de zile anterior datei încetării). Transferul se efectuează în baza unei decizii emise de
C.E.P.A.H. Gorj. Pentru fiecare beneficiar externat, asistentul social întocmeste un dosar care conține
următoarele: fișa de evaluare/reevaluare a bebeficiarului, planul individual de servicii, planul
personalizat si fișa de suspendare/ incetare a serviciilor;
- La expirarea termenului prevazut în contract;
- În cazul în care beneficiarul nu mai respectă clauzele contractuale, inclusiv din motive imputabile
acestuia, pe baza hotărîrii cu majoritate simplă a unei comisii formate din conducătorul centrului

-

rezidential, un reprezentant al DGASPC Gorj, managerul de caz sau un reprezentant al personalului
centrului rezidențial și 2 reprezentanți ai beneficiarilor;
În cazuri de forță majoră ( cataclisme naturale, incendii, apariția unui focar de infecție, suspendarea
licenței de funcționare, altele). În aceste situații DGASPC Gorj va asigura, în condiții de siguranță,
transferul beneficiarilor in servicii sociale similare;
În caz de deces al beneficiarului.

(4) Persoanele beneficiare de servicii sociale furnizate în Centrul de Abilitare și Reabilitare pentru
Persoane Adulte cu Dizabilitati Dobriţa au următoarele drepturi:
- să li se respecte drepturile şi libertăţile fundamentale, fără discriminare pe bază de rasă, sex,
religie, opinie sau orice altă circumstanţă personală ori socială;
- să fie informati cu privire la drepturile si obligatiile sociale, serviciile primite, precum si cu privire
la situatiile de risc ce pot aparea pe parcursul delurarii serviciilor;
- să participe la procesul de luare a deciziilor în furnizarea serviciilor sociale, respectiv la luarea
deciziilor privind intervenţia socială care li se aplică;
- să li se asigure păstrarea confidenţialităţii asupra informaţiilor furnizate şi primite;
- să li se asigure continuitatea serviciilor sociale furnizate atât timp cât se menţin condiţiile care au
generat situaţia de dificultate;
- să fie protejaţi de lege atât ei, cât şi bunurile lor, atunci când nu au capacitate de exerciţiu;
- să li se garanteze demnitatea, intimitatea şi respectarea vieţii intime;
- să participe la evaluarea serviciilor sociale primite;
- să li se respecte toate drepturile speciale în situaţia în care sunt minori sau persoane cu dizabilităţi.
(5) Persoanele beneficiare de servicii sociale furnizate în Centrul de Abilitare si Reabilitare pentru
Persoane Adulte cu Dizabilitati Dobriţa au următoarele obligaţii:
- să furnizeze informaţii corecte cu privire la identitate, situaţie familială, socială, medicală şi
economică;
- să participe, în raport cu vârsta, situaţia de dependenţă etc., la procesul de furnizare a serviciilor
sociale;
- să contribuie, în conformitate cu legislaţia în vigoare, la plata serviciilor sociale furnizate, în
funcţie de tipul serviciului şi de situaţia lor materială;
- să comunice orice modificare intervenită în legătură cu situaţia lor personală;
- să respecte prevederile prezentului regulament.
ART. 7
Activităţi şi funcţii
Principalele funcţii ale serviciului social Centrul de Abilitare si Reabilitare pentru Persoane Adulte cu
Dizabilitati Dobriţa sunt următoarele:
a) de furnizare a serviciilor sociale de interes public general/local, prin asigurarea următoarele activităţi:
- reprezentarea furnizorului de servicii sociale în contractul încheiat cu persoana beneficiară;
- găzduire pe perioada conform contractului de servicii încheiat,
- îngrijire personală zilnică permanentă;
- asistenţă medicală permanentă;
- evaluarea stării generale din punct de vedere medical, psihologic şi social;
- consiliere psihologică;
- asigurarea şi servirea hranei zilnice;
- recuperare psiho-motorie;
b) de informare a beneficiarilor, potenţialilor beneficiari, autorităţilor publice şi publicului larg despre
domeniul său de activitate, prin asigurarea următoarelor activităţi:
- acces internet;
- program de vizită accesibil;
- programe de divertisment periodice cu participare şi susţinere din partea comunităţii locale;
- 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:
- promovare on-line;
- excursii la obiective cultural-religioase;
d) 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;
e) de administrare a resurselor financiare, materiale şi umane ale centrului prin realizarea următoarelor
activităţi:
- cursuri de perfecţionare profesională;
- cursuri de dezvoltare personală.
ART. 8
Structura organizatorică, numărul de posturi şi categoriile de personal
(1) Serviciul social Centrul de Abilitare și Reabilitare pentru Persoane Adulte cu Dizabilități Dobriţa
funcţionează cu un număr de 10 posturi, conform prevederilor Hotărârii Consiliului Judeţean, astfel:
a) personal de conducere = şef centru* şi coordonator personal de specialitate*,
* Centrul de Abilitare si Reabilitare pentru Persoane Adulte cu Dizabilitati Dobriţa desfăşurânduşi 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 Dizabilitati Dobriţa de un post- şef centru
şi un post- coordonator personal de specialitate.
b) personal de specialitate de îngrijire şi asistenţă; personal de specialitate şi auxiliar: 10 posturi;
c) personal cu funcţii administrative, gospodărire, întreţinere-reparaţii, deservire* = 22 posturi;
* Centrul de Abilitare si Reabilitare pentru Persoane Adulte cu Dizabilitati Dobriţa, desfăşurându-şi
activitatea în cadrul Complexului de îngrijire şi asistenţă Dobriţa, este deservit, în comun cu Centrul de
Abilitare si Reabilitare pentru Persoane Adulte cu Dizabilitati Dobriţa, de angajaţii din cadrul
Compartimentului administrativ-contabilitate (referent IA-1 post, inspector de specialitate I-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.
ART. 9
Personalul de conducere
(1) Personalul de conducere este asigurat de:
a. şef de centru;
b. coordonator personal de specialitate.
Atribuţiile personalului de conducere sunt:
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.
Atribuţiile şefului de centru :
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;
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. Asigura buna desfăşurare a raporturilor de munca 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;
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 si 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 si formare profesională pentru angajaţii
proprii.

Atribuţiile coordonatorului personalului de specialitate:
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 si 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 si sau alte structuri ale societăţii civile
in vederea schimbului de bune practici, a îmbunătăţirii permanente a instrumentelor proprii de
asigurare a calităţii serviciilor, precum si pentru identificarea celor mai bune servicii care sa
răspundă nevoilor persoanelor beneficiare;
5. Asigură buna desfăşurare a raporturilor de munca dintre angajaţii din cadrul personalului de
specialitate şi auxiliar;
6. Întocmeşte raportul anual de activitate al personalului de specialitate şi auxiliar;
7. Propune sefului de centru structura organizatorică şi numărul de personal pentru personalul de
specialitate si 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, masuri de organizare care să conducă la îmbunătăţirea
acestor activităţi sau, după caz, formulează propuneri în acest sens sefului 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 sefului 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 sefului de centru;
17. Răspunde de elaborarea şi aplicarea planului de instruire şi formare profesională pentru personalul
de specialitate şi auxiliar;
18. Execută activitățile prevăzute de ordinul 82/2019 al ministerului muncii privind aprobarea
standardelor specifice minime de calitate obligatorii pentru serviciile sociale destinate persoanelor
adulte cu dizabilități si de legislația in vigoare.
(3) Funcţiile de conducere se ocupă prin concurs sau, după caz, examen, în condiţiile legii.
(4) Candidaţii pentru ocuparea funcţiei de conducere trebuie să fie absolvenţi cu diplomă de învăţământ
superior în domeniul psihologie, asistenţă socială şi sociologie, cu vechime de minimum 2 ani în
domeniul serviciilor sociale, sau absolvenţi cu diplomă de licenţă ai învăţământului superior în domeniul
juridic, medical, economic şi al ştiinţelor administrative, cu experienţă de minimum 5 ani în domeniul
serviciilor sociale.
(5) Sancţionarea disciplinară sau eliberarea din funcţie a conducătorilor instituţiei se face în condiţiile
legii .
ART. 10
Personalul de specialitate de îngrijire şi asistenţă.
Personal de specialitate şi auxiliar.
(1) Personalul de specialitate este:
- 1 post kinetoterapeut (226405);
- 1 post de asistent social (263501);
- 1 post de educator (234203);
- 2 posturi de asistent medical (325901);

-

1 post de asistent medical balneofizioterapie (226401);
4 posturi de infirmiera (523103);

Atribuţii kinetoterapeut:
1. 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 disabilităţi ca urmare a unor boli, leziuni sau pierderea unui
segment al corpului;
2. Utilizează tehnici, exerciţii, masaje, aplicaţii cu gheaţă, apă şi căldură, diferite procedee conform
conduitei terapeutice şi obiective fixate;
3. Stabileşte necesarul de echipament şi se implică în procurarea acestuia;
4. Stabileşte programul de kinetoterapie care trebuie urmat de beneficiarul de servicii şi instruieşte
persoanele implicate în îngrijirea acestuia în aplicarea acelui program;
5. Evaluează amănunţit capacitatea funcţională a beneficiarului pentru terapia ocupaţională;
6. Analizează concordanţa dintre posibilităţile beneficiarilor şi exigenţele specifice diferitelor
activităţi, în scopul orientării către o activitate concretă;
7. 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;
8. Evaluează şi reevaluează în timp progresele făcute de beneficiar, adaptează planul de tratament în
funcţie de evoluţia acestuia;
9. Asistă şi dă indicaţii – în programul de kinetoterapie – personalului care nu este de specialitate
(asistent social, terapeut ocupaţional, instructor de educaţie, infirmieră);
10. Se implică în activităţile complementare ale instituţiei;
11. Dezvoltă relaţia beneficiarului de servicii cu comunitatea;
12. Creează evenimente de interacţiune cu alte persoane din afara instituţiei şi participă împreună cu
acestea;
13. Realizează periodic împreună cu echipa de specialişti a instituţiei, fişa de reevaluare la 6 luni sau
ori de câte ori apar schimbări semnificative;
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. Îndeplineşte şi alte sarcini trasate de către şefii ierarhici superiori;
16. Execută activitățile prevăzute de ordinul 82/2019 al ministerului muncii privind aprobarea
standardelor specifice minime de calitate obligatorii pentru serviciile sociale destinate persoanelor
adulte cu dizabilități si de legislația in vigoare.
Atribuţii asistent social:
- Ca responsabil de caz, pe baza Planului individual de intervenţie, elaborează Fişa de
monitorizare pentru fiecare beneficiar şi urmăreşte respectarea acesteia;
- Întocmeşte, împreună cu medicii şi psihologul, Planul individual de intervenţie al fiecărui
beneficiar, pe care-l revizuieşte o dată la 6 luni;
- Participă, împreună cu personalul de la D.G.A.S.P.C. Gorj, la întocmirea anchetelor sociale ale
beneficiarilor;
- Întocmeşte şi participă la diverse programe de integrare socială pentru beneficiarii de servicii
propuşi dezinstituţionalizării;
- Informare - transmitere de cunoştinţe şi deprinderi (organizează activităţi specifice de
socializare şi recuperatorii, de grup şi individuale ca o continuitate a muncii psihologului);
- Organizează şi desfăşoară programe/ activităţi de socializare resocializare cu beneficiarii de
servicii, axându-se pe diminuarea marginalizării sociale;
- 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;

-

-

Desfăşoară activităţi de socializare, ca membru al unei echipe pluridisciplinare, colaborând
permanent cu psihologul, medicii şi cu ceilalţi specialişti din instituţie;
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;
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;
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;
Încurajează şi sprijină beneficiarii să-şi exercite drepturile legale;
Asigură monitorizarea activităţilor întreprinse de beneficiari în afara unităţii în scopul
prevenirii unor situaţii de abuz/ exploatare a beneficiarilor;
Contribuie la stimularea beneficiarului de servicii pentru cunoaşterea comunităţii;
Dezvoltă relaţia beneficiarului de servicii cu comunitatea: creează evenimente de interacţiune
cu alte persoane din afara instituţiei şi participă împreună cu bneficiarul la acestea;
Contribuie la:
formarea unei imagini pozitive de sine a beneficiarului;
acceptarea celuilalt indiferent de gradul şi tipul de dizabilitate;
socializarea / resocializarea beneficiarilor
diminuarea marginalizării sociale.
Întocmeşte şi completează documentele specifice activităţii sale: Planul Individual de
Intervenţiei, Fişa de evaluare iniţială şi reevaluare;
Realizează, periodic, împreună cu echipa de specialişti a instituţiei, fişele de evaluare ale
beneficiarilor de servicii;
Deţine un Registru privind protecţia împotriva abuzurilor în care se consemnează situaţiile
sesizate precum şi măsurile care au fost luate. Acestea vor fi consemnate şi în dosarul
beneficiarului;
Semnează, când este cazul, documente oficiale sau sarcini, solicitate de superiori;
Îndeplineste 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;
Îndeplineşte şi alte sarcini trasate de către şefii ierarhic superiori;
Execută activitățile prevăzute de Ordinul 82/2019 al Ministerului Muncii privind aprobarea
standardelor specifice minime de calitate obligatorii pentru serviciile sociale destinate
persoanelor adulte cu dizabilități și de legislația in vigoare.

Atribuţii educator:
- Organizează activităţi specifice de educare de grup şi individuale ca o continuitate a muncii
psihologului);
- 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;
- Desfăşoară activităţi educative cu toţi beneficiarii de servicii;
- Desfăşoară activităţi educaţionale de recuperare ca membru al unei echipe pluridisciplinare,
colaborând permanent cu psihologul, medicii, asistenţii sociali şi cu ceilalţi specialişti din
instituţie;
- 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;
- 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
întocmită de specialişti;
Organizează şi desfăşoară întreaga activitate educativă în conformitate cu prevederile legale
specifice protecţiei adultului cu dizabilitate şi standardele în domeniu;
Desfăşoară activităţi de autoservire şi autogospodărire, testează interesul beneficiarilor repartizaţi
în vederea organizării activităţilor de timp liber, conform Orarului zilnic făcut de către psiholog.
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;
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;
Implementează activităţile din Fisa de monitorizare realizata de psiholog pentru fiecare beneficiar
în parte;
Asistă şi observă permanent starea beneficiarilor de servicii, reacţiile şi atitudinile lor în faţă
situaţiilor de învăţare propuse;
Asistă şi îndruma la desfăşurarea activităţilor cu caracter educativ având în vedere prevenirea
posibilelor situaţii conflictuale dintre beneficiari;
Propune îmbunătăţirea bazei materiale necesare desfăşurării activităţilor educativ-recuperative din
instituţie;
Dezvoltă relaţia beneficiarului de servicii cu comunitatea;
Creează evenimente de interacţiune cu alte persoane din afara instituţiei şi participă împreună cu
acestea;
Realizează periodic, împreună cu echipa de specialişti a instituţiei, fişa de reevaluare la 6 luni sau
ori de câte ori apar schimbări semnificative;
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;
Îndeplineşte şi alte sarcini trasate de către şefii ierarhici superiori;
Execută activitățile prevăzute de Ordinul 82/2019 al Ministerului Muncii privind aprobarea
standardelor specifice minime de calitate obligatorii pentru serviciile sociale destinate persoanelor
adulte cu dizabilități si de legislația in vigoare.

Atribuţii asistent medical:
- 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;
- Asistă medicul cu care lucrează, la consultarea şi diagnosticarea bolnavilor şi beneficiarilor şi la
efectuarea tehnicilor medicale corespunzătoare;
- Execută, pe baza prescripţiilor medicale, explorările diagnostice, tratamentele vaccinările şi după
caz, procedurile medicale şi măsurile de recuperare, administrarea medicamentelor, aplicarea
regimului alimentar etc.;
- Repartizează medicului observaţiile privind evoluţia stării de sănătate şi recuperatorie a bolnavilor
şi beneficiarilor şi completează în fişele acestora parametrii care confirmă observaţiile făcute;
- Semnalează medicului cazurile de îmbolnăviri intercurente, asigurând, după caz, izolarea
bolnavilor sau a beneficiarilor respectivi;
- Programează şi însoţeşte bolnavii sau beneficiarii la efectuarea examenelor de specialitate şi după
caz, a măsurilor de recuperare;
- Efectuează controlul epidemiologic la internarea în unitate a bolnavilor sau beneficiarilor, precum
şi la revenirea acestora în unitatea de asistenţă şi protecţie socială, după învoiri, tratamente în
unităţi medicale de specialitate, de recuperare etc.;
- Organizează şi supraveghează aplicarea în unitate sau în zona de lucru repartizată, a măsurilor
igienico-sanitare sau antiepidemice;

-

-

-

Organizează şi controlează aplicarea măsurilor de igienă individuală a bolnavilor şi beneficiarilor,
dispune sau după caz, aplică măsurile care se impun;
Urmăreşte şi asigură respectarea normelor igienico-sanitare la prepararea, păstrarea, conservarea
şi distribuirea alimentelor;
Participă la întocmirea şi controlează respectarea meniurilor pentru bolnavii şi 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;
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;
Îndeplineşte, conform competenţelor sale orice activitate pentru a evita punerea în pericol a vieţii
bolnavilor;
Gestionează medicamentele şi materialele igienico-sanitare, aparatură şi instrumentarul, răspunde
de păstrarea şi utilizarea acestora în condiţii igienice şi de sterilizare prescrisă;
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;
Cunoaşte şi respectă reglementările legale în vigoare, recomandările oms şi standardele
comunităţii europene cu privire la îngrijirea educativă, raţională şi tehnică a persoanelor bolnave
şi a celor sănătoase;
Păstrează secretul profesional, neîmpărtăşind altei persoane din afara echipei în care lucrează,
informaţiile obţinute în urma exercitării profesiei referitor la un anumit bolnav;
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;
Îndeplineşte si alte sarcini trasate de către şefii ierarhici superiori,
Execută activitățile prevăzute de ordinul 82/2019 al ministerului muncii privind aprobarea
standardelor specifice minime de calitate obligatorii pentru serviciile sociale destinate persoanelor
adulte cu dizabilități si de legislația in vigoare.

Atribuţii asistent medical balneofizioterapie:
- Pregăteşte beneficiarii pentru aplicarea tratamentului;
- Aplică tratamente cu curenţi de joasă, medie şi înaltă frecvenţă;
- Efectuează tratament cu câmp magnetic;
- Aplică tratamente de hidroterapie, băi galvanice, băi kineto,duş subacvatic;
- Aplică tratamente de fototerapie: ultraviolete, infraroşii;
- Asigură efectuarea exerciţiilor kinetice pentru recuperarea beneficiarului cu diferite afecţiuni;
- Evaluează efectele obţinute prin tratament;
- Supraveghează beneficiarul în timpul tratamentului;
- Îndeplineste 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;
- Îndeplineşte şi alte sarcini trasate de către şefii ierarhici superiori,
- Execută activitățile prevăzute de ordinul 82/2019 al ministerului muncii privind aprobarea
standardelor specifice minime de calitate obligatorii pentru serviciile sociale destinate persoanelor
adulte cu dizabilități si de legislația in vigoare.
Atribuţii infirmieră:
- 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;
- Participă la formarea beneficiarilor de servicii a deprinderilor de igienă individuală semnalând
asistentului medical orice modificare somatică sau comportamentală a acestora;

-

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;
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;
Pregăteşte beneficiarii de servicii pentru efectuarea programelor de ergoterapie şi de recuperare,
servirea mesei, precum şi pentru odihnă;
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;
Participă la efectuarea controlului epidemiologic şi la aplicarea măsurilor igienico-sanitare care se
impun;
Participă la formele de perfecţionare a pregătirii profesionale organizate în unitatea în care
lucrează.
Răspunde de supravegherea şi securitatea beneficiarilor de servicii;
Anunţă imediat şeful de centru, medicul sau asistenta medicală de absenţa sau la dispariţia unui
beneficiar de servicii;
Răspunde de starea mobilierului din unitate, inclusiv uşi şi ferestre, iar împreună cu îngrijitoarea
de curăţenie răspunde de starea grupurilor sanitare;
Înlocuieşte şi transportă în condiţii igienice la spălătorie rufăria murdară;
Predă şi primeşte lenjeria, îmbrăcămintea şi încălţămintea beneficiarilor de servicii la fiecare
schimb de tură;
Efectuează curăţenia şi dezinfecţia dormitoarelor;
Supraveghează beneficiarii în spaţiile comune cât şi în dormitoare;
Efectuează aerisirea periodică a dormitoarelor şi răspunde de încălzirea corespunzătoare a
acestora;
Participă la curăţenia generală a unităţii ori de câte ori este nevoie;
Transportă ploştile, urinarele cu dejecţiile bolnavilor, le videază, le spală şi le dezinfectează;
Efectuează şi întreţine igiena paturilor, a noptierelor şi a mobilierului;
Pregăteşte saloanele pentru dezinfecţie ciclică şi ajută echipa de dezinsecţie la efectuarea acesteia;
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;
O 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.
Îndeplineşte şi alte sarcini trasate de către şefii ierarhici superiori,
Execută activitățile prevăzute de ordinul 82/2019 al ministerului muncii privind aprobarea
standardelor specifice minime de calitate obligatorii pentru serviciile sociale destinate persoanelor
adulte cu dizabilități si de legislația in vigoare.

ART.11
Personalul administrativ, gospodărie, întreținere-reparații, deservire
Personalul administrativ, gospodărie, întreținere-reparații, deservire îndeplinește atribuțiile prevăzute la
art. 33, alin. (2) din Regulamentul de Organizare şi Funcţionare al D.G.A.S.P.C. Gorj.

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 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.
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__________
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REGULAMENT
DE ORGANIZARE SI FUNCŢIONARE A SERVICIULUI SOCIAL CU CAZARE:
CENTRUL DE ÎNGRIJIRE ŞI ASISTENŢĂ PENTRU PERSOANELE ADULTE CU
DIZABILITĂȚI DOBRIŢA
ART. 1
Definiţie
(1) Regulamentul de organizare şi funcţionare este un document propriu al serviciului social Centrul de
îngrijire şi asistenţă pentru persoanele 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,
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.
ART. 2
Identificarea serviciului social
Serviciul social Centrul de îngrijire şi asistenţă pentru persoanele adulte cu dizabilități Dobriţa, cod
serviciu social 8790 CR-D-I, este înfiinţat şi administrat de furnizorul Direcţia Generală de Asistenţă
Socială şi Protecţia Copilului Gorj, acreditat conform Certificatului de acreditare nr. 000816, seria AF, și
are sediul în com. Runcu, sat Dobrita, Jud. Gorj.
ART. 3
Scopul serviciului social
Scopul serviciului social Centrul de îngrijire şi asistenţă pentru persoanele adulte cu dizabilități Dobriţa
este de a asigura servicii de informare, evaluare, planificare activităţi-servicii, îngrijire personală,
asistenţă pentru sănătate, recuperare/reabilitare funcţională (în funcție de nevoile beneficiarilor),
socializare şi activităţi culturale, integrare-reintegrare socială, cazare, alimentaţie, terapii de recuperare
fizică/psihică/mintală, consiliere psihologică persoanelor încadrate într-o categorie de persoană cu
handicap cărora nu li s-a putut asigura protecţia sau îngrijirea la domiciliu sau în cadrul altor servicii din
comunitate, urmărindu-se astfel satisfacerea nevoilor sociale, precum şi celor, individuale, familiale sau
de grup, în vederea depăşirii situaţiilor de dificultate, prevenirii şi combaterii riscului de excluziune
socială, promovării incluziunii sociale şi creşterii calităţii vieţii.
ART. 4
Cadrul legal de înfiinţare, organizare şi funcţionare
(1) Serviciul social Centrul de îngrijire şi asistenţă pentru persoanele adulte cu dizabilități Dobriţa
funcţionează cu respectarea prevederilor cadrului general de organizare şi funcţionare a serviciilor
sociale, reglementat de Legea nr. 292/2011, cu modificările ulterioare, Legea nr. 448/2006, republicată,
cu modificările şi completările ulterioare, Legea nr. 17/2000 privind asistenţa socială a persoanelor
vârstnice, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi a altor acte normative
secundare aplicabile domeniului.
(2) Standard minim de calitate aplicabil: Ordinul ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi
Persoanelor Vârstnice nr. 82/2019, Anexa 1.
(3) ) Serviciul social Centrul de Îngrijire si Asistenta pentru Persoane Adulte cu Dizabilitati Dobriţa este
înfiinţat prin Hotărâre a Consiliul Judeţean Gorj, prin reorganizarea serviciului social ,Centrul de Îngrijire
și Asistență Dobrita,, fără personalitate juridică, în structura Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi
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Protecţia Copilului Gorj, cu o capacitate de 50 locuri, inființat prin Hotărâre a Consiliului Județean Gorj
nr. 45/18.12.2004.
ART. 5
Principiile care stau la baza acordării serviciului social
(1) Serviciul social Centrul de îngrijire şi asistenţă pentru persoanele 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 Centrului de îngrijire şi
asistenţă pentru persoanele adulte cu dizabilități Dobriţa sunt următoarele:
a) respectarea şi promovarea cu prioritate a interesului persoanei beneficiare;
b) protejarea şi promovarea drepturilor persoanelor beneficiare în ceea ce priveşte egalitatea de şanse şi
tratament, participarea egală, autodeterminarea, autonomia şi demnitatea personală şi întreprinderea de
acţiuni nediscriminatorii şi pozitive cu privire la persoanele beneficiare;
c) asigurarea protecţiei împotriva abuzului şi exploatării persoanei beneficiare;
d) deschiderea către comunitate;
e) asistarea persoanelor fără capacitate de exerciţiu în realizarea şi exercitarea drepturilor lor;
f) asigurarea în mod adecvat a unor modele de rol şi statut social, prin încadrarea în unitate a unui
personal mixt;
g) ascultarea opiniei persoanei beneficiare şi luarea în considerare a acesteia, ţinându-se cont, după caz,
de vârsta şi de gradul său de maturitate, de discernământ şi capacitate de exerciţiu);
h) facilitarea menţinerii relaţiilor personale ale beneficiarului şi a contactelor directe, după caz, cu fraţii,
părinţii, alte rude, prieteni, precum şi cu alte persoane faţă de care acesta a dezvoltat legături de
ataşament;
i) promovarea unui model familial de îngrijire a persoanei beneficiare;
j) asigurarea unei îngrijiri individualizate şi personalizate a persoanei beneficiare;
k) preocuparea permanentă pentru identificarea soluţiilor de integrare în familie sau, după caz, în
comunitate, pentru scurtarea perioadei de prestare a serviciilor, în baza potenţialului şi abilităţilor
persoanei beneficiare de a trăi independent;
l) încurajarea iniţiativelor individuale ale persoanelor beneficiare şi a implicării active a acestora în
soluţionarea situaţiilor de dificultate;
m) asigurarea unei intervenţii profesioniste, prin echipe pluridisciplinare;
n) asigurarea confidenţialităţii şi a eticii profesionale;
o) primordialitatea responsabilităţii persoanei, familiei cu privire la dezvoltarea propriilor capacităţi de
integrare socială şi implicarea activă în soluţionarea situaţiilor de dificultate cu care se pot confrunta la un
moment dat;
p) colaborarea centrului cu serviciul public de asistenţă socială.
ART. 6
Beneficiarii serviciilor sociale
(1) Beneficiarii serviciilor sociale acordate în Centrul de îngrijire şi asistenţă pentru persoanele 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:
- cererea de admitere în centru completată de solicitant in vederea stabilirii cuantumului contribuției
lunare de întreținere conform legislației în vigoare;
- acte privind starea civila, componenţa familiei şi situaţia materiala a acesteia, precum şi a persoanei
asistate sau a susținătorilor legali care pot fi obligați la plată, astfel:
1. Copie după certificate de naştere si căsătorie ale persoanei asistate, ale copiilor, ale soţului sau soţiei,
după caz;
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2. Declaraţie privind lipsa susţinătorilor legali după caz;
3. Acte doveditoare privind veniturile respectiv adeverinţa de salariu, cupon pensie, adeverinţa de venit
eliberate de organele financiare teritoriale;
4. Copii după hotărâri judecătoreşti în care s-au stabilit obligaţii de întreţinere pentru persoane in
favoarea sau în obligaţia persoanei asistate, daca e cazul;
5. Copii după hotărâri judecătoreşti, după caz, cei care datorează plata contribuţiei lunare de întreţinere
au stabilite obligaţii de întreţinere şi faţă de alte persoane;
6. Ancheta sociala privind situaţia persoanei asistate şi a familiei sale;
7. Certificat de încadrare în grad de handicap;
8. Copie după certificatul de deces al aparţinătorului (după caz);
9. Certificat medical tip - nu suferă de boli contagioase ((R.B.W., M.R.F., SIDA - până la 60 ani examen
coproparazitologic);
10. documente doveditoare ale situaţiei locative;
11. 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;
12. Schema de tratament;
13. Curatela prin judecătorie pentru cei cu handicap mintal;
14. Angajament plata - titlu executoriu;
15. Decizia CEPAH Gorj;
16. Dispozitia DGASPC Gorj de admitere.
b) Criterii de eligibilitate a beneficiarilor:
- persoane încadrate în grad de handicap;
- persoane cu dizabilități 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 din subordinea Consiliului
Județean Gorj.
d) Stabilirea contribuţiei: se realizează în conformitate cu prevederile HG. nr.1887/2016 privind stabilirea
contribuţiei lunare de întretinere datorate de adulţii cu handicap asistaţi in centrele rezidenţiale publice
pentru persoane adulte cu handicap sau de susţinătorii acestora şi aprobarea metodologiei de stabilire a
nivelului contribuţiei lunare de întreţinere datorate de adulţii cu handicap asistaţi în centrele rezidenţiale
publice pentru persoane adulte cu handicap sau de susţinătorii acestora. Cuantumul maxim al contribuţiei
lunare de întreţinere este de 900 lei potrivit Ordinului 1887/2016 al M.M.F.P.S.P.V., art. 1 .
Contract de servicii – model
CONTRACT
pentru acordarea de servicii sociale
Părţile contractante:
1. .....................................................................................................................................,
(numele întreg al furnizorului de servicii sociale) acronim ...................... , denumit în continuare furnizor de
servicii sociale, cu sediul în ...................................... , str. ....................... nr. ......., judeţul/sectorul
....................................., codul de înregistrare fiscală .............................. , contul nr. ................... deschis la
Trezoreria/Banca ................. , certificatul de acreditare seria ................ nr. ..................., reprezentat de
domnul/doamna ................................. , având funcţia de ..............,
în calitate de .......................................;
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 .....................
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(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 vinii 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:
a) ...........................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
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b) ...........................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
c) ş.a.m.d.
_______________________
*)
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:
a) .............
b) ............
c) ............ ş.a.m.d.
___________________________
*)
Descrierea serviciilor sociale acordate poate fi prevăzută cu acordul părţilor în anexa la contract.
3. Costurile serviciilor sociale acordate si 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:
- conţinutului serviciilor sociale şi condiţiilor de acordare a acestora;
- oportunităţii acordării altor servicii sociale;
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- listei la nivel local cuprinzând furnizorii acreditaţi să acorde servicii sociale;
- regulamentului de ordine internă;
- 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:
a) de a primi servicii sociale prevăzute în planul individualizat de asistenţă şi îngrijire;
b) de a i se asigura continuitatea serviciilor sociale atât timp cât se menţin condiţiile care au generat situaţia de
dificultate;
c) de a refuza, în condiţii obiective, primirea serviciilor sociale;
d) de a fi informat, în timp util şi în termeni
accesibili, asupra:
- drepturilor sociale, măsurilor legale de protecţie şi asupra situaţiilor de risc;
- modificărilor intervenite în acordarea serviciilor sociale;
- oportunităţii acordării altor servicii sociale;
- listei la nivel local cuprinzând furnizorii acreditaţi să acorde servicii sociale;
- regulamentului de ordine internă;
e) 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;
f) dreptul de a avea acces la propriul dosar;
g) de a-şi exprima nemulţumirea cu privire la acordarea serviciilor sociale.
9. *)Obligaţiile beneficiarului:
9.1. să participe activ în procesul de furnizare a serviciilor sociale şi la reevaluarea şi revizuirea planului
individualizat de asistenţă şi îngrijire;
9.2. 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;
9.3. să respecte termenele şi clauzele stabilite în cadrul planului individualizat de asistenţă şi îngrijire;
9.4. să contribuie la plata costurilor serviciilor sociale primite cu o cotă-parte din costul total al
serviciului/serviciilor acordat/acordate de furnizor, conform pct. 3.3 şi 3.4;
9.5. să anunţe orice modificare intervenită în
legătură cu situaţia sa personală pe parcursul
acordării serviciilor sociale;
9.6. 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 își asumă toate obligațiile care recurg din H.G. 741/2016 și a legii
nr.102/2014.
9.8. Atunci când decesul a avut loc într-o instituție de asistență medicală, preluarea persoanei decedate se
efectuează de către prestatorul de servicii funerare, autorizat de către DSP Gorj, preluarea defunctului din
unitatea de îngrijire și asistență 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 adecesul, la o distanță de minim 30 km.
9.10. În cazul persoanelor decedate în alte localități, situate la o distanță mai mare de 30 km de cea în care
urmează să aibă loc înhumarea, pentru înhumare sunt necesare atât certificatul de deces cât și avizul sanitar de
transport, care se eliberează de către DSP Gorj
9.11 Transportul persoanelor decedate de la locul decesului și până la locul efectuîrii manevrelor de îngrijiri
mortuare se realizează numai de cătreprestatorii de servicii funerare. Transportul decedatului în această etapăse
poate realiza numai cu autovehicole speciale de transport mortuar autorizate. Pentru transportul decedatului pot fi
folosite huse mortuare biodegradabile;
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9.12. Transportul persoanelor decedate în vederea înhumării de la locul unde corpul defunct este păstrat până la
locul înhumării se realizează numai de către prestatorii de servicii funerare. Transportul decedatului în această
etapăeste condiționat de prezența 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
__________________________
*)
în funcţie de natura seriviciilor sociale oferite de către furnizorul de servicii sociale, părţile contractuale pot
conveni asupra daunelor care se vor plăti de către părţile responsabile.
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.
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14.5. Furnizorul de servicii sociale realizează monitorizarea şi evaluarea serviciilor sociale acordate.
14.6. Măsurile de implementare a planului individualizat de asistență și îngrijire se comunică Direcției generale de
asistență socială și protecția copilului și Serviciului public de asistență 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 şi
Serviciului public de asistenţă socială de către furnizorul de servicii sociale.

(data)
(localitatea)
Furnizorul de servicii sociale,
Beneficiarul de servicii sociale,
(numele
şi
funcţia
persoanei/persoanelor (numele)
autorizată/autorizate să semneze)

(3) Condiţii privind suspendarea / încetarea acordarii serviciilor :
Centrul de Ingrijire si Asistentă pentru Persoane Adulte cu Dizabilitați Dobriţa cunoaste si aplică
procedura de suspendare /încetare acordarii serviciului social.
a. Suspendarea acordarii serviciilor(incetarea temporară) pentru o perioadă determinataă
Principalele situaţii în care Centrul de Îngrijire si Asistentă pentru Persoanele Adulte cu Dizabilități
Dobriţa poate suspenda acordarea serviciilor pentru un beneficiar sunt:
- La cererea beneficiarului/ reprezentantului legal pentru revenire în familie, cu acordul acesteia, pentru
o perioadă de maxim 15 zile;
- la cererea beneficiarului / reprezentantului legal pentru pe o perioadă de maxim 60 zile, în baza
acordului scris al persoanei care va asigura găzduirea și îngrijirea pe perioada respectivă și a anchetei
sociale realizată de personalul din cadrul centrului ;
- în caz de internare în spital, cu o durata mai mare de 30 zile. În acest caz, suspendarea serviciilor va fi
însoțită de scrisoare medicală, foaie de ieșire privind diagnosticul medical, recomandari medicale și
recomandari psihologice;
- în caz de transfer într-o altă instituție, pentru efectuarea de programe specializate, cu acordul scris al
institutiei catre care se efectuiaza transferul si acordul beneficiarului sau reprezentantului legal
b. Încetarea acordarii serviciilor pentru perioadă nedeterminată
Principalele situaţii în care Centrul de Îngrijire și Asistență pentru Persoanele Adulte cu Dizabilități
Dobriţa poate înceta acordarea serviciilor pentru un beneficiar sunt:
- externarea în familie - la cererea beneficiarului, care are prevăzută capacitatea de discernământ sau la
cererea reprentantului legal, sub semnatură. Dacă este de acord, beneficiarul va comunica în cererea
scrisă domiciliul sau reședința unde pleacă după încetarea acordării serviciului; în situația în care
beneficiarul comunică adresa, in termen termen de 5 zile, DGASPC Gorj va notifica serviciul public
public de asistenta sociala pe a cărei rază teritorială va locui beneficiarul;
- La cererea reprezentantului legal, insoțită de un angajament scris prin care acesta se obligă să asigure
găzduirea, îngrijirea și întreținerea beneficiarului, cu obligatia ca, în termen de 48 ore de la incetare,
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DGASPC Gorj să notifice serviciul public asistență socială pe a cărei rază teritorială va locui
beneficiarul;
Transferul în altă instituție rezidențială, care se efectuează la cererea scrisă a
beneficiarului/reprezentantului legal, cu acordul insțituției respective sau la recomandarea centrului,
daca nu mai are capacitatea de a acorda servicii corespunzătoare nevoilor beneficiarului sau se
închide ( cu 30 de zile anterior datei încetării). Transferul se efectuează în baza unei decizii emise de
C.E.P.A.H. Gorj. Pentru fiecare beneficiar externat, asistentul social întocmeste un dosar care conține
următoarele: fișa de evaluare/reevaluare a bebeficiarului, planul individual de servicii, planul
personalizat si fișa de suspendare/ incetare a serviciilor;
La expirarea termenului prevazut în contract;
În cazul în care beneficiarul nu mai respectă clauzele contractuale, inclusiv din motive imputabile
acestuia, pe baza hotărîrii cu majoritate simplă a unei comisii formate din conducătorul centrului
rezidential, un reprezentant al DGASPC Gorj, managerul de caz sau un reprezentant al personalului
centrului rezidențial și 2 reprezentanți ai beneficiarilor;
În cazuri de forță majoră ( cataclisme naturale, incendii, apariția unui focar de infecție, suspendarea
licenței de funcționare, altele). În aceste situații DGASPC Gorj va asigura, în condiții de siguranță,
transferul beneficiarilor in servicii sociale similare;
În caz de deces al beneficiarului.

(4) Persoanele beneficiare de servicii sociale furnizate în Centrul de îngrijire şi asistenţă pentru
persoanele adulte cu dizabilități Dobriţa au următoarele drepturi:
- să li se respecte drepturile şi libertăţile fundamentale, fără discriminare pe bază de rasă, sex, religie,
opinie sau orice altă circumstanţă personală ori socială;
- să participe la procesul de luare a deciziilor în furnizarea serviciilor sociale, respectiv la luarea
deciziilor privind intervenţia socială care li se aplică;
- să li se asigure păstrarea confidenţialităţii asupra informaţiilor furnizate şi primite;
- să li se asigure continuitatea serviciilor sociale furnizate atât timp cât se menţin condiţiile care au
generat situaţia de dificultate;
- să fie protejaţi de lege atât ei, cât şi bunurile lor, atunci când nu au capacitate de exerciţiu;
- să li se garanteze demnitatea, intimitatea şi respectarea vieţii intime;
- să participe la evaluarea serviciilor sociale primite;
- să li se respecte toate drepturile speciale în situaţia în care sunt minori sau persoane cu dizabilităţi.
(5) Persoanele beneficiare de servicii sociale furnizate în Centrul de îngrijire şi asistenţă pentru
persoanele adulte cu dizabilități Dobriţa au următoarele obligaţii:
- să furnizeze informaţii corecte cu privire la identitate, situaţie familială, socială, medicală şi
economică;
- să participe, în raport cu vârsta, situaţia de dependenţă etc., la procesul de furnizare a serviciilor
sociale;
- să contribuie, în conformitate cu legislaţia în vigoare, la plata serviciilor sociale furnizate, în funcţie
de tipul serviciului şi de situaţia lor materială;
- să comunice orice modificare intervenită în legătură cu situaţia lor personală;
- să respecte prevederile prezentului regulament.
ART. 7
Activităţi şi funcţii
Principalele funcţii ale serviciului social Centrul de îngrijire şi asistenţă pentru persoanele adulte cu
dizabilități Dobriţa sunt următoarele:
a) de furnizare a serviciilor sociale de interes public general/local, prin asigurarea următoarele activităţi:
- reprezentarea furnizorului de servicii sociale în contractul încheiat cu persoana beneficiară;
- găzduire pe perioada conform contractului de servicii încheiat,
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- îngrijire personală zilnică permanentă;
- asistenţă medicală permanentă;
- evaluarea stării generale din punct de vedere medical, psihologic şi social;
- consiliere psihologică;
- asigurarea şi servirea hranei zilnice;
- recuperare psiho-motorie;
b) de informare a beneficiarilor, potenţialilor beneficiari, autorităţilor publice şi publicului larg despre
domeniul său de activitate, prin asigurarea următoarelor activităţi:
- acces internet;
- program de vizită accesibil;
- programe de divertisment periodice cu participare şi susţinere din partea comunităţii locale;
- 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:
- promovare on-line;
- excursii la obiective cultural-religioase;
d) 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;
e) de administrare a resurselor financiare, materiale şi umane ale centrului prin realizarea următoarelor
activităţi:
- cursuri de perfecţionare profesională;
- cursuri de dezvoltare personală;
ART. 8
Structura organizatorică, numărul de posturi şi categoriile de personal
(1) Serviciul social Centrul de îngrijire şi asistenţă pentru persoanele adulte cu dizabilități Dobriţa
funcţionează cu un număr de 33 posturi proprii, conform prevederilor Hotărârii Consiliului Judeţean Gorj,
astfel:
a) personal de conducere = şef centru* şi coordonator personal de specialitate*,
* Centrul de îngrijire şi asistenţă pentru persoanele adulte cu dizabilități Dobriţa, desfăşurându-şi
activitatea în cadrul Complexului de îngrijire şi asistenţă Dobriţa, este condus şi coordonat, în comun cu
Centrul de recuperare şi reabilitare - Dobriţa de un şef centru şi un coordonator personal de specialitate.
b) personal de specialitate de îngrijire şi asistenţă, personal de specialitate şi auxiliar: 33 posturi;
c) personal cu funcţii administrative, gospodărire, întreţinere-reparaţii, deservire* = 22 posturi;
* Centrul de îngrijire şi asistenţă pentru persoanele adulte cu dizabilități Dobriţa, desfăşurându-şi
activitatea în cadrul Complexului de îngrijire şi asistenţă Dobriţa, este deservit, în comun cu Centrul de
abilitare si reabilitare pentru persoanele adulte cu dizabilitati Dobriţa, de angajaţii din cadrul
Compartimentului administrativ-contabilitate (referent IA-1 post, inspector de specialitate I-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.
ART. 9
Personalul de conducere
(1) Personalul de conducere este asigurat de:
a) şef de centru;
b) coordonator personal de specialitate.
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(1) Atribuţiile personalului de conducere sunt:
- 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. ;
- elaborează rapoartele generale privind activitatea serviciului social, stadiul implementării obiectivelor
şi întocmeşte informări pe care le prezintă furnizorului de servicii sociale ;
- propune participarea personalului de specialitate la programele de instruire şi perfecţionare ;
- 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 ;
- întocmeşte raportul anual de activitate ;
- asigură buna desfăşurare a raporturilor de muncă dintre angajaţii serviciului/centrului ;
- propune furnizorului de servicii sociale aprobarea structurii organizatorice şi a numărului de personal;
- desfăşoară activităţi pentru promovarea imaginii centrului în comunitate ;
- ia în considerare şi analizează orice sesizare care îi este adresată, referitoare la încălcări ale drepturilor
beneficiarilor în cadrul serviciului pe care îl conduce ;
- 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 ;
- organizează activitatea personalului şi asigură respectarea timpului de lucru şi a regulamentului de
organizare şi funcţionare ;
- 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 ;
- 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 ;
- numeşte şi eliberează din funcţie personalul din cadrul serviciului, în condiţiile legii ;
- întocmeşte proiectul bugetului propriu al serviciului şi contul de încheiere a exerciţiului bugetar ;
- asigură îndeplinirea măsurilor de aducere la cunoştinţă atât personalului, cât şi beneficiarilor a
prevederilor din regulamentul propriu de organizare şi funcţionare ;
- asigură încheierea cu beneficiarii a contractelor de furnizare a serviciilor sociale ;
- alte atribuţii prevăzute în standardul minim de calitate aplicabil .
Atribuţiile şefului de centru :
- 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. ;
- elaborează rapoartele generale privind activitatea serviciului social, stadiul implementării obiectivelor
şi întocmeşte informări pe care le prezintă furnizorului de servicii sociale ;
- propune participarea personalului de specialitate la programele de instruire şi perfecţionare ;
- 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 ;
- asigura buna desfăşurare a raporturilor de munca dintre angajaţii centrului;
- întocmeşte raportul anual de activitate ;
- propune furnizorului de servicii sociale aprobarea structurii organizatorice şi a numărului de personal;
- desfăşoară activităţi pentru promovarea imaginii centrului în comunitate ;
- ia în considerare şi analizează orice sesizare care îi este adresată, referitoare la încălcări ale drepturilor
beneficiarilor în cadrul serviciului pe care îl conduce ;
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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 ;
- organizează activitatea personalului şi asigură respectarea timpului de lucru şi a regulamentului de
organizare şi funcţionare ;
- 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 ;
- 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 ;
- fundamentează si elaborează propuneri pentru bugetul anual;
- asigură îndeplinirea măsurilor de aducere la cunoştinţă atât personalului, cât şi beneficiarilor a
prevederilor din regulamentul propriu de organizare şi funcţionare ;
- asigură încheierea cu beneficiarii a contractelor de furnizare a serviciilor sociale ;
- asigură întocmirea fişei postului pentru fiecare persoană angajată;
- realizează anual evaluarea personalului;
- asigură elaborarea şi aplicarea planului de instruire si formare profesională pentru angajaţii proprii;
Atribuţiile coordonatorului personalului de specialitate:
- 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.;
- elaborează rapoartele generale, privind activitatea personalului de specialitate si auxiliar, stadiul
implementării obiectivelor şi întocmeşte informări pe care le prezintă şefului de centru;
- propune şefului de centru participarea personalului de specialitate la programe de instruire şi
perfecţionare;
- colaborează cu alte centre/ alţi furnizori de servicii sociale si sau alte structuri ale societăţii civile in
vederea schimbului de bune practici, a îmbunătăţirii permanente a instrumentelor proprii de asigurare
a calităţii serviciilor, precum si pentru identificarea celor mai bune servicii care sa răspundă nevoilor
persoanelor beneficiare;
- asigură buna desfăşurare a raporturilor de munca dintre angajaţii din cadrul personalului de
specialitate şi auxiliar;
- întocmeşte raportul anual de activitate al personalului de specialitate şi auxiliar;
- propune sefului de centru structura organizatorică şi numărul de personal pentru personalul de
specialitate si auxiliar;
- desfăşoară activităţi pentru promovarea imaginii centrului în comunitate;
- ia în considerare şi analizează orice sesizare care îi este adresată, referitoare la încălcări ale
drepturilor beneficiarilor şi informează şeful de centru;
- răspunde de calitatea, activităţilor desfăşurate de personalul de specialitate şi auxiliar din cadrul
serviciului şi dispune în limita competenţei, masuri de organizare care să conducă la îmbunătăţirea
acestor activităţi sau, după caz, formulează propuneri în acest sens sefului de centru,
- organizează activitatea personalului de specialitate şi auxiliar şi asigură respectarea timpului de lucru
şi a regulamentului de organizare şi funcţionare,
- fundamentează şi elaborează propuneri pentru bugetul anual în legătură cu activitatea personalului de
specialitate şi auxiliar şi le prezintă sefului de centru,
- 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,
- răspunde de încheierea cu beneficiarii a contractelor de furnizare a serviciilor sociale,
- întocmeşte fişele posturilor pentru personalul de specialitate şi auxiliar,
- realizează anual evaluarea, personalului de specialitate şi auxiliar şi o prezintă sefului de centru,
- răspunde de elaborarea şi aplicarea planului de instruire şi formare profesională pentru personalul de
specialitate şi auxiliar.
(3) Funcţiile de conducere se ocupă prin concurs sau, după caz, examen, în condiţiile legii .
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(4) Candidaţii pentru ocuparea funcţiei de conducere trebuie să fie absolvenţi cu diplomă de învăţământ
superior în domeniul psihologie, asistenţă socială şi sociologie, cu vechime de minimum 2 ani în
domeniul serviciilor sociale, sau absolvenţi cu diplomă de licenţă ai învăţământului superior în domeniul
juridic, medical, economic şi al ştiinţelor administrative, cu experienţă de minimum 5 ani în domeniul
serviciilor sociale .
(5) Sancţionarea disciplinară sau eliberarea din funcţie a conducătorilor instituţiei se face în condiţiile
legii .
Art.10
Personalul de specialitate de îngrijire şi asistenţă.
Personal de specialitate şi auxiliar.
(1) Personalul de specialitate este:
- 1 post medic (221107);
- 1 post de psiholog (263401);
- 1 post de asistent social (263501);
- 2 posturi de educator (234203);
- 8 posturi de asistent medical (325901);
- 1 post de instructor de ergoterapie (223003);
- 1 post de instructor de educaţie (263508);
- 1 post de masor (325501);
- 17 posturi de infirmieră (532103).
Atribuţii medic:
- 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;
- asigură asistenţă medicală şi de urgenţă prin examinare zilnică a beneficiarilor cu afecţiuni acute,
aplicarea medicaţiei acute şi internarea acestora în unităţi specializate;
- 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;
- 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;
- în raport cu starea de sănătate a asistaţilor, întocmeşte registre de medicamente şi materiale sanitare;
- răspunde de organizarea şi funcţionarea carantinei, precum şi de aplicarea altor măsuri antiepidemice
care se impun;
- controlează şi supraveghează permanent starea de curăţenie şi aplicarea măsurilor igienico-sanitare în
saloane, săli de tratament, săli de mese, bucătării, grupuri sanitare, etc.
- controlează şi asigură condiţiile igienico-sanitare de păstrare şi administrare a medicamentelor, de
sterilizare a instrumentarului, de utilizarea şi întreţinerea aparaturii din dotare;
- controlează şi avizează meniul zilnic, urmărind asigurarea numărului de calorii, regimurile alimentare,
dietetice şi să respecte regulile de igienă alimentară;
- 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;
- hotărăşte învoirea beneficiarilor în familie, stabilind perioadă şi conduită terapeutică şi de urmat;
- în caz de deces întocmeşte documentele necesare şi urmareşte îndeplinirea formelor administrative
pentru înhumare;
- organizează şi controlează activitatea personalului din subordine, dispunând măsurile care se impun;
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participă la formele de perfecţionare a pregătirii profesionale, organizate în unitate sau după caz, în
alte unităţii din sistemul Ministerului Sănătăţii;
- 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,
- urmăreşte şi răspunde de respectarea normelor igienice, de preparare, conservare şi distribuire a hranei
la beneficiarii de servicii.
- împreună cu asistentul social al unităţii are obligaţia să anunţe rudele beneficiarilor de servicii în caz
de îmbolnăvire gravă a acestora;
- răspunde de dotarea cabinetului medical cu medicamente şi materiale sanitare necesare pentru
îngrijirea sănătăţii beneficiarilor de servicii,
- întocmeşte planul anual de activitate medico-sanitara pe care îl supune spre aprobare directorului
unităţii;
- 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.
- îndeplineşte şi alte sarcini trasate de către şefii ierarhici superiori.
- execută activitățile prevăzute de ordinul 82/2019 al ministerului muncii privind aprobarea
standardelor specifice minime de calitate obligatorii pentru serviciile sociale destinate persoanelor
adulte cu dizabilități si de legislația in vigoare.
Atribuții psiholog:
- realizează evaluarea psihologică a beneficiarilor de servicii;
- stabileşte programul individual al beneficiarului de terapie psihosocială cu obiectivele şi activităţile de
urmat, după stabilirea concluziilor evaluării;
- stabileşte un orar de lucru individual cu beneficiarii de servicii aflaţi în urmărire;
- aplică periodic grile de evaluare a programelor de terapie urmărind evoluţia stării beneficiarului de
servicii;
- întocmeşte şi participă la programele de integrare socială pentru beneficiarii de servicii propuşi
dezinstituţionalizării;
- Funcţii privind relaţia cu instructorul de educaţie şi cu colegii din unitate:
- transmite informaţii şi cunoştinţe cu privire la diagnosticul beneficiarului de servicii, regulile de bază
pentru ameliorarea prognosticului;
- 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;
- discută permanent cu asistentul social despre programul individual al beneficiarului de servicii,
stabilind acţiuni comune de îmbunătăţirea stării acestuia.
- Funcţii privind relaţia cu personalul de conducere:
- întocmeşte programe de evaluare periodică a personalului din instituţie, la solicitarea şefului de
centru;
- face propuneri şefului de centru pentru reorganizarea activităţii beneficiarilor de servicii, precum şi a
programelor de lucru al personalului de educaţie;
- participă la diferite întâlniri de specialitate, dacă este solicitat de şeful de centru;
- întocmeşte documentele specifice (fişe individuale, fisa de monitorizare, fişa de evaluare, rapoarte,
analize) pentru activităţile la care participă şi care i se solicită de şeful de centru.
- 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.
- îndeplineşte şi alte sarcini trasate de către şefii ierarhici superiori.
- Execută activitățile prevăzute de ordinul 82/2019 al ministerului muncii privind aprobarea
standardelor specifice minime de calitate obligatorii pentru serviciile sociale destinate persoanelor
adulte cu dizabilități si de legislația in vigoare
Atribuţii asistent social:
- Ca responsabil de caz pe baza Planului individual de intervenţie elaborează Fişa de monitorizare
pentru fiecare beneficiar şi urmăreşte respectarea acestuia;
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Întocmeşte împreună cu medicii şi psihologul Planul individual de intervenţie al fiecărui beneficiar,
pe care-l revizuieşte odată la 6 luni;
Participă împreună cu personalul de la D.G.A.S.P.C. Gorj la întocmirea anchetelor sociale ale
beneficiarilor;
Întocmeşte şi participă la diverse programe de integrare socială pentru beneficiarii de servicii propuşi
dezinstituţionalizării;
Informare-transmitere de cunoştinţe şi deprinderi (organizează activităţi specifice de socializare şi
recuperatorii, de grup şi individuale ca o continuitate a muncii psihologului);
Organizează şi desfăşoară programe / activităţi de socializare resocializare cu beneficiarii de servicii,
axându-se pe diminuarea marginalizării sociale;
Se informează cu privire la datele din ancheta psiho-sociala 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
Desfăşoară activităţi de socializare, ca membru al unei echipe pluridisciplinare, colaborând permanent
cu psihologul, medicii şi cu ceilalţi specialişti din instituţie;
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;
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.
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;
Încurajează şi sprijină beneficiarii să-şi exercite drepturile legale;
Asigură monitorizarea activităţilor întreprinse de beneficiari în afara unităţii în scopul prevenirii unor
situaţii de abuz/exploatare a beneficiarilor;
Contribuie la stimularea beneficiarului de servicii pentru cunoaşterea comunităţii;
Dezvoltă relaţia beneficiarului de servicii cu comunitatea: creează evenimente de interacţiune cu alte
persoane din afara instituţiei şi participă împreună cu acestea;
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.
Întocmeşte şi completează documentele specifice activităţii sale: Planul Individual de Intervenţiei,
Fişa de evaluare iniţială şi reevaluare.
Realizează periodic, împreună cu echipa de specialişti a instituţiei, fişele de evaluare ale beneficiarilor
de servicii;
Deţine un Registru privind protecţia împotriva abuzurilor în care se consemnează situaţiile sesizate
precum şi măsurile care au fost luate; acestea vor fi consemnate şi în dosarul beneficiarului;
Semnează, când este cazul, documente oficiale sau sarcini, solicitate de superiori.
Îndeplineste 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;
Îndeplineşte şi alte sarcini trasate de către şefii ierarhici superiori. Execută activitățile prevăzute de
ordinul 82/2019 al ministerului muncii privind aprobarea standardelor specifice minime de calitate
obligatorii pentru serviciile sociale destinate persoanelor adulte cu dizabilități si de legislația in
vigoare

Atribuţii educator:
- Organizează activităţi specifice de educare de grup şi individuale ca o continuitate a muncii
psihologului);
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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
- Desfăşoară activităţi educative cu toţi beneficiarii de servicii;
- Desfăşoară activităţi educaţionale de recuperare ca membru al unei echipe pluridisciplinare,
colaborând permanent cu psihologul, medicii, asistenţii sociali şi cu ceilalţi specialişti din instituţie;
- 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;
- 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 iniţiat de specialişti.
- Organizează şi desfăşoară întreaga activitate educativă în conformitate cu prevederile legale specifice
protecţiei adultului cu dizabilitate şi standardele în domeniu.
- Desfăşoară activităţi de autoservire şi autogospodărire, testează interesul beneficiarilor repartizaţi în
vederea organizării activităţilor de timp liber, conform Orarului zilnic făcut de către psiholog.
- 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;
- 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,
- Implementează activităţile din Fisa de monitorizare realizata de psiholog pentru fiecare beneficiar în
parte.
- Asistă şi observă permanent starea beneficiarilor de servicii, reacţiile şi atitudinile lor în faţă situaţiilor
de învăţare propuse;
- Asistă şi îndruma la desfăşurarea activităţilor cu caracter educativ având în vedere prevenirea
posibilelor situaţii conflictuale dintre beneficiari.
- Propune îmbunătăţirea bazei materiale necesare desfăşurării activităţilor educativ-recuperative din
instituţie.
- Dezvoltă relaţia beneficiarului de servicii cu comunitatea:
- Creează evenimente de interacţiune cu alte persoane din afara instituţiei şi participă împreună cu
acestea;
- Realizează periodic, împreună cu echipa de specialişti a instituţiei, fişa de reevaluare la 6 luni sau ori
de câte ori apar schimbări semnificative;
- 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;
- Îndeplineşte şi alte sarcini trasate de către şefii ierarhici superiori.
- Execută activitățile prevăzute de ordinul 82/2019 al ministerului muncii privind aprobarea
standardelor specifice minime de calitate obligatorii pentru serviciile sociale destinate persoanelor
adulte cu dizabilități si de legislația in vigoare.
Atribuţii asistent medical:
- - 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;
- asistă medicul cu care lucrează, la consultarea şi diagnosticarea bolnavilor şi beneficiarilor şi la
efectuarea tehnicilor medicale corespunzătoare;
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execută, pe baza prescripţiilor medicale, explorările diagnostice, tratamentele vaccinările şi după caz,
procedurile medicale şi măsurile de recuperare, administrarea medicamentelor, aplicarea regimului
alimentar etc.;
- repartizează medicului observaţiile privind evoluţia stării de sănătate şi recuperatorie a bolnavilor şi
beneficiarilor şi completează în fişele acestora parametrii care confirmă observaţiile făcute;
- semnalează medicului cazurile de îmbolnăviri intercurente, asigurând, după caz, izolarea bolnavilor
sau a beneficiarilor respectivi;
- programează şi însoţeşte bolnavii sau beneficiarii la efectuarea examenelor de specialitate şi după caz,
a măsurilor de recuperare;
- efectuează controlul epidemiologic la internarea în unitate a bolnavilor sau beneficiarilor, precum şi la
revenirea acestora în unitatea de asistenţă şi protecţie;
- socială după învoiri, tratamente în unităţi medicale de specialitate, de recuperare etc.;
- organizează şi supraveghează aplicarea în unitate sau în zona de lucru repartizată, a măsurilor
igienico-sanitare sau antiepidemice;
- organizează şi controlează aplicarea măsurilor de igienă individuală a bolnavilor şi beneficiarilor,
dispune sau după caz, aplică măsurile care se impun;
- urmăreşte şi asigură respectarea normelor igienico-sanitare la prepararea, păstrarea, conservarea şi
distribuirea alimentelor;
- participă la întocmirea şi controlează respectarea meniurilor pentru bolnavii şi 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;
- 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;
- îndeplineşte, conform competenţelor sale orice activitate pentru a evita punerea în pericol a vieţii
bolnavilor;
- gestionează medicamentele şi materialele igienico-sanitare, aparatură şi instrumentarul, răspunde de
păstrarea şi utilizarea acestora în condiţii igienice şi de sterilizare prescrisă;
- 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 igienicosanitare;
- cunoaşte şi respectă reglementările legale în vigoare, recomandările OMS şi standardele Comunităţii
Europene cu privire la îngrijirea educativă, raţională şi tehnică a persoanelor bolnave şi a celor
sănătoase;
- păstrează secretul profesional, neîmpărtăşind altei persoane din afara echipei în care lucrează,
informaţiile obţinute în urma exercitării profesiei referitor la un anumit
- bolnav;
- 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;
- îndeplineşte si alte sarcini trasate de către şefii ierarhici superiori,
- Execută activitățile prevăzute de ordinul 82/2019 al ministerului muncii privind aprobarea
standardelor specifice minime de calitate obligatorii pentru serviciile sociale destinate persoanelor
adulte cu dizabilități si de legislația in vigoare.
Atribuţii instructor de ergoterapie:
- îndrumă şi asistă la îmbrăcarea-dezbrăcarea corectă a hainelor şi alegerea lor după sezon, zile festive;
- îndrumă şi asistă la folosirea în mod civilizat a grupului sanitar.
- 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;
- îndruma şi asistă la servirea mesei de către beneficiarii de servicii, utilizarea corectă a tacâmurilor.
- Cultivarea deprinderilor de muncă:
- îndruma şi asistă la efectuarea curăţeniei în cadrul curţii unităţii;
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îndruma 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;
- 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 (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;
- 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);
- 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.
- 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;
- 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.
- Antrenarea integrării senzoriale:
- îndrumă şi asistă beneficiarii la diferite metode de relaxare:
- lectura diversă, vizionări TV, audiţii muzicale;
- jocuri de table, rummy, şah etc.
- Documentele întocmite şi semnate:
- întocmeşte şi completează documentele specifice activităţii sale: fişe individuale;
- 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.
- îndeplineşte şi alte sarcini trasate de către şefii ierarhici superiori,
- execută activitățile prevăzute de ordinul 82/2019 al ministerului muncii privind aprobarea
standardelor specifice minime de calitate obligatorii pentru serviciile sociale destinate persoanelor
adulte cu dizabilități si de legislația in vigoare
Atribuţii instructor de educaţie:
- Organizează activităţi specifice de educare de grup şi individuale ca o continuitate a muncii
psihologului);
- 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
18

educare / recuperare cu toţi beneficiarii, în vederea implementării unui program educativ în
conformitate cu nevoile beneficiarului şi standardele în domeniu
- Desfăşoară activităţi educative cu toţi beneficiarii de servicii;
- Desfăşoară activităţi educaţionale de recuperare ca membru al unei echipe pluridisciplinare,
colaborând permanent cu psihologul, medicii, asistenţii sociali şi cu ceilalţi specialişti din instituţie;
- 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;
- 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 iniţiat de specialişti.
- Organizează şi desfăşoară întreaga activitate educativă în conformitate cu prevederile legale specifice
protecţiei adultului cu dizabilitate şi standardele în domeniu.
- Desfăşoară activităţi de autoservire şi autogospodărire, testează interesul beneficiarilor repartizaţi în
vederea organizării activităţilor de timp liber, conform Orarului zilnic făcut de către psiholog.
- 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;
- 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,
- Implementează activităţile din Fisa de monitorizare realizata de psiholog pentru fiecare beneficiar în
parte.
- Asistă şi observă permanent starea beneficiarilor de servicii, reacţiile şi atitudinile lor în faţă situaţiilor
de învăţare propuse;
- Asistă şi îndruma la desfăşurarea activităţilor cu caracter educativ având în vedere prevenirea
posibilelor situaţii conflictuale dintre beneficiari.
- Propune îmbunătăţirea bazei materiale necesare desfăşurării activităţilor educativ-recuperative din
instituţie.
- Dezvoltă relaţia beneficiarului de servicii cu comunitatea:
- Creează evenimente de interacţiune cu alte persoane din afara instituţiei şi participă împreună cu
acestea;
- Realizează periodic, împreună cu echipa de specialişti a instituţiei, fişa de reevaluare la 6 luni sau ori
de câte ori apar schimbări semnificative;
- 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;
- Îndeplineşte şi alte sarcini trasate de către şefii ierarhici superiori,
- Execută activitățile prevăzute de ordinul 82/2019 al ministerului muncii privind aprobarea
standardelor specifice minime de calitate obligatorii pentru serviciile sociale destinate persoanelor
adulte cu dizabilități si de legislația in vigoare.
Atribuţii masor:
- desfăşoară activităţi de recuperare motorii şi stimulatorii stabilite de medic direct cu beneficiarii de
servicii;
- urmăreşte crearea unui climat de încredere şi prietenie cu beneficiarii de servicii, pentru înlesnirea
comunicării şi înregistrarea de rezultate pozitive;
- participă la programe de formare în domeniul masajului;
- întocmeşte documente specifice pentru activităţile la care participă şi i se solicită de către superior;
- 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.
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îndeplineşte şi alte sarcini trasate de către şefii ierarhici superiori,
execută activitățile prevăzute de ordinul 82/2019 al ministerului muncii privind aprobarea
standardelor specifice minime de calitate obligatorii pentru serviciile sociale destinate persoanelor
adulte cu dizabilități si de legislația in vigoare.
Atribuţii infirmieră:
- 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;
- participă la formarea beneficiarilor de servicii a deprinderilor de igienă individuală semnalând
asistentului medical orice modificare somatică sau comportamentală a acestora;
- 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;
- 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;
- pregăteşte beneficiarii de servicii pentru efectuarea programelor de ergoterapie şi de recuperare,
servirea mesei, precum şi pentru odihnă;
- 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;
- participă la efectuarea controlului epidemiologic şi la aplicarea măsurilor igienico-sanitare care se
impun;
- participă la formele de perfecţionare a pregătirii profesionale organizate în unitatea în care lucrează.
- răspunde de supravegherea şi securitatea beneficiarilor de servicii;
- anunţă imediat şeful de centru, medicul sau asistenta medicală de absenţa sau la dispariţia unui
beneficiar de servicii;
- răspunde de starea mobilierului din unitate, inclusiv uşi şi ferestre, iar împreună cu îngrijitoarea de
curăţenie răspunde de starea grupurilor sanitare;
- înlocuieşte şi transportă în condiţii igienice la spălătorie rufăria murdară;
- predă şi primeşte lenjeria, îmbrăcămintea şi încălţămintea beneficiarilor de servicii la fiecare schimb
de tură;
- efectuează curăţenia şi dezinfecţia dormitoarelor;
- supraveghează beneficiarii în spaţiile comune cât şi în dormitoare;
- efectuează aerisirea periodică a dormitoarelor şi răspunde de încălzirea corespunzătoare a acestora;
- participă la curăţenia generală a unităţii ori de câte ori este nevoie;
- transportă ploştile, urinarele cu dejecţiile bolnavilor, le videază, le spală şi le dezinfectează;
- efectuează şi întreţine igiena paturilor, a noptierelor şi a mobilierului;
- -pregăteşte saloanele pentru dezinfecţie ciclică şi ajută echipa de dezinsecţie la efectuarea acesteia;
- 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;
- o 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.
- îndeplineşte şi alte sarcini trasate de către şefii ierarhici superiori,
- execută activitățile prevăzute de ordinul 82/2019 al ministerului muncii privind aprobarea
standardelor specifice minime de calitate obligatorii pentru serviciile sociale destinate persoanelor
adulte cu dizabilități si de legislația in vigoare.
(2) Atribuţii comune ale personalului de specialitate:
- asigură derularea etapelor procesului de acordare a serviciilor sociale cu respectarea prevederilor legii,
a standardelor minime de calitate aplicabile şi a prezentului regulament;
- colaborează cu specialişti din alte centre în vederea soluţionării cazurilor; identificării de resurse etc.;
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monitorizează respectarea standardelor minime de calitate;
sesizează conducerii centrului situaţii care pun în pericol siguranţa beneficiarului, situaţii de
nerespectare a prevederilor prezentului regulament etc.;
întocmeşte rapoarte periodice cu privire la activitatea derulată;
face propuneri de îmbunătăţire a activităţii în vederea creşterii calităţii serviciului şi respectării
legislaţiei;
alte atribuţii prevăzute în standardul minim de calitate aplicabil.
ART.11
Personalul administrativ, gospodărie, întreținere-reparații, deservire

Personalul administrativ, gospodărie, întreținere-reparații, deservire îndeplinește atribuțiile prevăzute la
art. 33, alin. (2) din Regulamentul de Organizare şi Funcţionare al D.G.A.S.P.C. Gorj.
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 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.
DIRECTOR GENERAL,
Diaconescu Laurenţiu-Claudiu
DIRECTOR GENERAL ADJUNCT ASISTENŢĂ SOCIALĂ,
Tonca Ion Sorin
DIRECTOR GENERAL ADJUNCT ECONOMIC,
Orzan Eleonora
ŞEF CENTRU CÎA Dobrița,
PREŞEDINTE,
COSMIN-MIHAI POPESCU

CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETAR AL JUDEŢULUI,
CRISTINA-ELENA RĂDULEA-ZAMFIRESCU
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ROMÂNIA
JUDEȚUL GORJ
CONSILIUL JUDEȚEAN

REFERAT DE APROBARE
a proiectului de hotărâre privind aprobarea înființării, în subordinea Consiliului Județean
Gorj, în structura DGASPC Gorj, a Centrului de abilitare și reabilitare pentru persoane
adulte cu dizabilități Tg – Cărbunești, Centrului de abilitare și reabilitare pentru persoane
adulte cu dizabilități Dobrița și Centrului de îngrijire și asistență pentru persoane adulte
cu dizabilități Dobrița, prin reorganizarea Centrului de recuperare și reabilitare Tg –
Cărbunești, Centrului de recuperare și reabilitare Dobrița și Centrului de îngrijire și
asistență Dobrița

Prin prezentul proiect de hotărâre, se propun Consiliului Județean Gorj înființarea
Centrului de abilitare și reabilitare pentru persoane adulte cu dizabilități Tg – Cărbunești, prin
reorganizarea Centrului de recuperare și reabilitare Tg – Cărbunești, cu o capacitate de 41 locuri,
înființarea Centrului de abilitare și reabilitare pentru persoane adulte cu dizabilități Dobrița, prin
reorganizarea Centrului de recuperare și reabilitare Dobrița, cu o capacitate de 11 locuri, și
înființarea Centrului de îngrijire și asistență pentru persoane adulte cu dizabilități Dobrița, prin
reorganizarea Centrului de îngrijire și asistență Dobrița, cu o capacitate de 50 locuri, în
conformitate cu noile reglementări din domeniul protecției persoanelor adulte cu dizabilități.
Astfel, potrivit art. 51 alin. (3) din Legea nr. 448/2006 privind protecția și promovarea
drepturilor persoanelor cu handicap, modificat prin OUG nr. 69/2018, tipurile de centre
rezidențiale pentru persoane adulte cu handicap sunt locuințele protejate, centrele pentru viață
independentă, centrele de abilitare și reabilitare, centrele de îngrijire și asistență și centrele
respiro/centrele de criză, iar conform dispozițiilor art. 23 alin. (2) din Metodologia de reorganizare
a centrelor rezidențiale pentru persoanele adulte cu handicap, aprobată prin Decizia Președintelui
Autorității Naționale pentru Persoanele cu Dizabilități nr. 877/2018, centrele rezidențiale se vor
reorganiza sub una dintre următoarele denumiri: Locuință protejată (minim) pentru persoane adulte
cu dizabilități (LmP), Locuință protejată (maxim) pentru persoane adulte cu dizabilități (LMP),
Centru pentru viață independentă pentru persoane adulte cu dizabilități (CPVI), Centru de abilitare
și reabilitare pentru persoane adulte cu dizabilități (CAbR), Centru de îngrijire și asistență pentru
persoane adulte cu dizabilități (CIA), Centru respiro pentru persoane adulte cu dizabilități (CRes),
Centru de criză pentru persoane adulte cu dizabilități (CCdz).

Având în vedere cele de mai sus, se impune reorganizarea centrelor rezidențiale pentru
persoanele adulte cu handicap, cu menținerea capacităților de furnizare a serviciilor sociale, astfel:
1. Se va înființa, în subordinea Consiliului Județean Gorj, în structura DGASPC Gorj, Centrul
de abilitare și reabilitare pentru persoane adulte cu dizabilități Tg – Cărbunești, cu o
capacitate de 41 locuri, fără personalitate juridică, situat în Oraș Tg. Cărbunești, Strada
Eroilor, nr. 81, Județ Gorj, prin reorganizarea Centrului de recuperare și reabilitare Tg –
Cărbunești.
2. Se va înființa, în subordinea Consiliului Județean Gorj, în structura DGASPC Gorj, Centrul
de abilitare și reabilitare pentru persoane adulte cu dizabilități Dobrița, cu o capacitate de
11 locuri, fără personalitate juridică, situat în Comuna Runcu, Sat Dobrița, Județ Gorj, prin
reorganizarea Centrului de recuperare și reabilitare Dobrița;
3. Se va înființa, în subordinea Consiliului Județean Gorj, în structura DGASPC Gorj, Centrul
de îngrijire și asistență pentru persoane adulte cu dizabilități Dobrița, cu o capacitate de 50
locuri, fără personalitate juridică, situat în Comuna Runcu, Sat Dobrița, Județ Gorj, prin
reorganizarea Centrului de îngrijire și asistență Dobrița.
De asemenea, prin proiectul de hotărâre se propune preluarea personalului din cadrul
unităților de asistență socială supuse reorganizării, în structura unităților nou înființate, precum și
aprobarea regulamentelor de organizare și funcționare ale acestora, în conformitate cu prevederile
HG nr. 867/2015 pentru aprobarea Nomenclatorului serviciilor sociale, precum și a
regulamentelor-cadru de organizare și funcţionare a serviciilor sociale, cu modificările și
completările ulterioare.
În urma adoptării prezentului proiect de hotărâre, Organigrama, Statul de funcții și
Regulamentul de organizare și funcționare ale Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția
Copilului Gorj vor fi modificate, în mod corespunzător, prin hotărâre a Consiliului Județean Gorj,
la propunerea Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Gorj, în conformitate
cu noile reglementări în vigoare.
Având în vedere cele menționate, propun adoptarea prezentului proiect de hotărâre, în
forma redactată.

INIȚIATOR,
PREȘEDINTE,
COSMIN – MIHAI POPESCU

ROMÂNIA
JUDEȚUL GORJ
CONSILIUL JUDEȚEAN
DIRECȚIA JURIDICĂ, DEZVOLTAREA CAPACITĂȚII ADMINISTRATIVE ȘI
ACHIZIȚII PUBLICE
DIRECȚIA BUGET, FINANȚE, MONITORIZARE SERVICII COMUNITARE DE
UTILITĂȚI PUBLICE, PROIECTE ȘI PROGRAME NAȚIONALE

RAPORT DE SPECIALITATE
la proiectul de hotărâre pentru aprobarea înființării, în subordinea Consiliului Județean Gorj,
în structura DGASPC Gorj, a Centrului de abilitare și reabilitare pentru persoane adulte cu
dizabilități Tg – Cărbunești, Centrului de abilitare și reabilitare pentru persoane adulte cu
dizabilități Dobrița și Centrului de îngrijire și asistență pentru persoane adulte cu dizabilități
Dobrița, prin reorganizarea Centrului de recuperare și reabilitare Tg – Cărbunești, Centrului
de recuperare și reabilitare Dobrița și Centrului de îngrijire și asistență Dobrița
Prin prezentul proiect de hotărâre se propune Consiliului Județean Gorj înființarea, în
subordinea Consiliului Județean Gorj, în structura DGASPC Gorj, a următoarelor unități de
asistență socială:
- Centrul de abilitare și reabilitare pentru persoane adulte cu dizabilități Tg – Cărbunești, cu
o capacitate de 41 locuri, fără personalitate juridică, prin reorganizarea Centrului de
recuperare și reabilitare Tg – Cărbunești;
- Centrul de abilitare și reabilitare pentru persoane adulte cu dizabilități Dobrița, cu o
capacitate de 11 locuri, fără personalitate juridică, prin reorganizarea Centrului de
recuperare și reabilitare Dobrița;
- Centrul de îngrijire și asistență pentru persoane adulte cu dizabilități Dobrița, cu o
capacitate de 50 locuri, fără personalitate juridică, prin reorganizarea Centrului de îngrijire
și asistență Dobrița

-

-

Temeiul legal al acestei proiectului de hotărâre îl constituie:
Prevederile art. 51 alin. (3) și (6) lit. a) din Legea 448/2006 privind protecția și promovarea
drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările și completările ulterioare,
potrivit cărora centrele rezidențiale publice pentru persoane adulte cu handicap se
înființează în subordinea consiliilor județene, respectiv locale ale sectoarelor municipiului
București, în structura direcțiilor generale de asistență socială și protecția copilului, cu
avizul Autorității Naționale pentru Persoanele cu Dizabilități, iar acestea pot fi: locuințe
protejate; centre pentru viață independentă; centre de abilitare și reabilitare; centre de
îngrijire și asistență; centre respiro/centre de criză;
Prevederile art. II alin. (1) din OUG nr. 69/2018 pentru modificarea şi completarea Legii
nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, potrivit
cărora, până la data de 31 decembrie 2018, centrele rezidențiale se reorganizează, cu
avizul Autorității Naționale pentru Persoanele cu Dizabilități, ținând cont de nevoile
individuale ale beneficiarilor corelate cu standardele specifice de calitate în vigoare;

-

-

-

Prevederile HG nr. 867/2015 pentru aprobarea Nomenclatorului serviciilor sociale, precum
și a regulamentelor-cadru de organizare și funcţionare a serviciilor sociale, cu modificările
și completările ulterioare;
Prevederile Ordinului Ministrului Muncii și Justiției Sociale nr. 82/2019 privind aprobarea
standardelor specifice minime de calitate obligatorii pentru serviciile sociale destinate
persoanelor adulte cu dizabilităţi;
Prevederile art. 23 și 25 din Metodologia de reorganizare a centrelor rezidențiale pentru
persoanele adulte cu handicap, aprobată prin Decizia președintelui Autorității Naționale
pentru Persoanele cu Dizabilități nr. 877/2018, potrivit cărora: centrele rezidențiale se vor
reorganiza sub una dintre următoarele denumiri: Locuință protejată (minim) pentru
persoane adulte cu dizabilități (LmP), Locuință protejată (maxim) pentru persoane adulte
cu dizabilități (LMP), Centru pentru viață independentă pentru persoane adulte cu
dizabilități (CPVI), Centru de abilitare și reabilitare pentru persoane adulte cu dizabilități
(CAbR), Centru de îngrijire și asistență pentru persoane adulte cu dizabilități (CIA),
Centru respiro pentru persoane adulte cu dizabilități (CRes), Centru de criză pentru
persoane adulte cu dizabilități (CCdz); în situația în care centrul rezidențial public se
înființează în subordinea consiliului județean, în structura DGASPC, conducerea
DGASPC întocmește nota de fundamentare pe care o înaintează consiliului județean,
pentru emiterea proiectului de hotărâre privind înființarea centrului rezidențial; proiectul
de hotărâre privind înființarea centrului rezidențial conține în mod obligatoriu denumirea
centrului și capacitatea acestuia, precum și avizul de legalitate al secretarului unității
administrativ-teritoriale.

De asemenea, prin prezentul proiect de hotărâre se propune preluarea personalului din
cadrul unităților de asistență socială supuse reorganizării, în structura unităților nou înființate,
precum și aprobarea regulamentelor de organizare și funcționare ale acestora, în conformitate cu
prevederile HG nr. 867/2015 pentru aprobarea Nomenclatorului serviciilor sociale, precum și a
regulamentelor-cadru de organizare și funcţionare a serviciilor sociale, cu modificările și
completările ulterioare.
Organigrama, Statul de funcții și Regulamentul de organizare și funcționare ale Direcției
Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Gorj vor fi modificate, în mod corespunzător,
prin hotărâre a Consiliului Județean Gorj, la propunerea Direcției Generale de Asistență Socială și
Protecția Copilului Gorj.

-

-

Având în vedere prevederile actelor normative invocate, precum și:
Nota de fundamentare nr. 19664/16.09.2020 întocmită de Direcția Generală de Asistență
Socială și Protecția Copilului Gorj și înregistrată la Consiliul Județean Gorj sub nr.
12192/17.09.2020;
Avizul de înființare a Centrului de Îngrijire și Asistență pentru persoane adulte cu
dizabilități Dobrița (CIA Dobrița) prin reorganizarea serviciului social Centrul de Îngrijire
și Asistență Dobrița, fără personalitate juridică, în structura Direcției Generale de Asistență

-

-

Socială și Protecția Copilului Gorj, cu o capacitate de 50 locuri, situat în localitatea Dobrița,
com. Runcu, nr. 86, jud. Gorj, transmis de către ANDPDCA prin adresa nr.
15600/1/DDPD/SLA/LH/20.07.2020;
Avizul de înființare a Centrului de Abilitare și Reabilitare pentru persoane adulte cu
dizabilități Tg. Cărbunești (CAbR Tg. Cărbunești) prin reorganizarea serviciului social
Centrul de Recuperare și Reabilitare Tg. Cărbunești, fără personalitate juridică, în structura
Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Gorj, cu o capacitate de 41
locuri, situat în localitatea Tg. Cărbunești, str. Eroilor, nr. 81, jud. Gorj, transmis de către
ANDPDCA prin adresa nr. 15600/2/DDPD/SLA/LH/20.07.2020;
Avizul de înființare a Centrului de Abilitare și Reabilitare pentru persoane adulte cu
dizabilități Dobrița (CAbR Dobrița) prin reorganizarea serviciului social Centrul de
Recuperare și Reabilitare Dobrița, fără personalitate juridică, în structura Direcției
Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Gorj, cu o capacitate de 11 locuri,
situat în localitatea Dobrița, com. Runcu, nr. 86, jud. Gorj, transmis de către ANDPDCA
prin adresa nr. 15600/3/DDPD/SLA/LH/20.07.2020,

considerăm că proiectul de hotărâre a fost întocmit cu respectarea prevederilor legale în vigoare,
drept pentru care propunem adoptarea acestuia în forma prezentată.

DIRECTOR EXECUTIV,
COSTEL MARCĂU

