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TIPUL ŞI MISIUNEA CĂMINULUI 

Căminul de Bătrâni Mangalia este organizat şi funcţionează ca serviciu de asistenţă socială, în

regim rezidenţial pentru persoane vârstnice, fără personalitate juridică, în subordinea  Municipiului

Mangalia prin Direcția  Asistenţă Socială.

În cadrul Căminului de Bătrâni Mangalia  persoanele vârstnice instituționalizate beneficiază

de următoarelor servicii sociale:

a) găzduire pe perioadă determinată/nedeterminată:

- servicii de asigurare a hranei și suplimentelor nutritive;

- ajutor pentru menaj;

- sprijin pentru realizarea igienei corporale și asigurarea  materialelor de igienă personală;

b) asistenţă medicală şi îngrijire:

-   consultaţii  şi  tratamente  la  cabinetul  medical  sau la  patul  persoanei,  dacă  aceasta  este

imobilizată;

- servicii de îngrijire-infirmerie;

-  supravegherea şi respectarea normelor igienico-sanitare a modului de preparare şi servirea

hranei;

- asigurarea  şi distribuirea medicamentelor;

c) consiliere socială;

d) socializare şi petrecerea timpului liber.

Căminul  de  Bătrâni  Mangalia  este  organizat  și  funcţionează  în  cadrul  aparatului  de

specialitate al Primarului  Municipiului   Mangalia prin Direcția  Asistenţă Socială Mangalia în baza

H.C.L. nr.  96/04.11.2016 şi a Regulamentului de  organizare şi  funcţionare aprobat prin H.C.L. nr.

117/24.09.1999 modificat  prin H.C.L. nr.  120/14.12.2012, H.C.L. nr.  66/09.03.2015  și  H.C.L.  nr.

241/06.12.2018.

Căminul de Bătrâni Mangalia oferă rezidenţă pe perioadă determinată/nedeterminată având o

capacitate de 40 de locuri. Centrul rezidenţial oferă persoanelor vârstnice prin natura misiunii sale,

îngrijire  şi  supraveghere  permanentă,  înlocuind  incapacitatea  temporară  sau  permanentă  a

aparţinătorilor sau comunităţii, care din diverse motive nu îşi pot asuma responsabilitatea îngrijirii

lor.
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Serviciile oferite au drept  scop creşterea calităţii  vieţii  beneficiarilor,  reintegrarea lor prin

asistenţă medicală şi socială, organizarea şi formarea autonomiei personale, toate acestea contribuind

la menţinerea şi dezvoltarea continuă a sentimentului de demnitate umană, a respectului de sine şi la

întărirea legăturii persoanelor din centru cu familia şi comunitatea.

Căminul  de Bătrâni Mangalia  este situat în municipiul Mangalia, B-dul 1Decembrie 1918 nr.

30, judeţul Constanţa. 

Persoane de contact: 

 Direcția Asistență Socială - Director Executiv Stamate Claudiu - tel: 0744360668

 Serviciu Administrare Centre - Șef Serviciu  Peleanu Ana - tel: 0730202127

Activitatea desfăşurată  în  Căminul  de Bătrâni  Mangalia este  bazată pe următoarele

principii:

 Universalitate;

 Respectarea demnităţii umane;

 Solidaritatea socială;

 Parteneriat;

 Subsidiaritatea;

 Participarea beneficiarilor;

 Transparenţa;

 Nediscriminare;

 Continuitate;

 Profesionalism;

 Etică şi responsabilitate;

 respectarea şi promovarea cu prioritate a interesului persoanei beneficiare;

 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;

 asigurarea protecţiei împotriva abuzului şi exploatării persoanei beneficiare;

 deschiderea către comunitate;

 asistarea persoanelor fără capacitate de exerciţiu în realizarea şi exercitarea drepturilor lor;
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 asigurarea în mod adecvat a unor modele de rol şi statut social, prin încadrarea în unitate a

unui personal mixt;

 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;

 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;

 promovarea unui model familial de îngrijire a persoanei beneficiare;

 asigurarea unei îngrijiri individualizate şi personalizate a persoanei beneficiare;

 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;

 încurajarea  iniţiativelor  individuale  ale  persoanelor  beneficiare  şi  a  implicării  active a

acestora în soluţionarea situaţiilor de dificultate;

 asigurarea unei intervenţii profesioniste, prin echipe pluridisciplinare;

 asigurarea confidenţialităţii şi a eticii profesionale;

 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.

Căminul de Bătrâni Mangalia garantează beneficiarilor următoarele drepturi și obligații:

DREPTURILE BENEFICIARILOR:

a) dreptul la intimitate;

b) dreptul de a circula liber;

c) dreptul de a renunţa la serviciile centrului;

d) dreptul de a primi vizite ale rudelor, prietenilor, etc.;

e) dreptul la hrană, spaţiu de locuit şi cazarmament;

f) dreptul la asistenţă şi servicii medicale;

g) dreptul de a li se asigura condiţii de igienă corporală şi igiena spaţiului locativ şi a spaţiilor

utilizate în comun;
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h) dreptul de a participa la luarea deciziilor care privesc viaţa în centru;

i) dreptul de a participa la toate activităţile care se organizează în centru;

j) dreptul de a sesiza orice nemulţumire în ceea ce priveşte calitatea serviciilor care le sunt 

oferite;

k) dreptul  de  a-şi  aniversa  evenimentele  importante  din  viaţa  lor  precum  şi  sărbătorile

religioase;

l) dreptul de a fi informaţi cu privire la starea lor de sănătate;

m) dreptul de a li se păstra toate datele în siguranţă şi confidenţialitate;

n) dreptul  de  a-si  manifesta  liber  orientările  şi  interesele  culturale,  etnice, religioase,

sexuale,etc. conform legii;

o) dreptul de a-si dezvolta talentele şi abilităţile, de a fi sprijiniţi pentru a se angaja in muncă;

p) dreptul de a-si utiliza aşa cum doresc lucrurile personale;

r) dreptul de a fi trataţi individualizat, pentru o valorizare maximala a potenţialului personal.

Persoanele vârstnice instiuționalizate în  cadrul Căminului de Bătrâni  au toate îndatoririle şi

obligaţiile ce le revin potrivit Constituţiei României şi actelor normative în vigoare.

OBLIGAȚIILE BENEFICIARILOR:

a) să respecte programul căminului;

b) să achite lunar contribuţia financiară stabilită;

c) să asigure integritatea bunurilor căminului;

d) să nu consume şi să nu introducă băuturi alcoolice în incinta căminului;

e) să respecte liniştea persoanelor vârstnice din centru;

f) să coopereze cu celelalte persoane vârstnice din centru;

g) să aibă un comportament adecvat;

h) să fie cooperant cu personalul căminului;

i) să respecte regulile privind fumatul în incinta căminului şi  să folosească locurile special

amenajate;

j) să respecte recomandările medicului şi ale personalului de specialitate;

k) să respecte regulamentul de organizare și funcționare al căminului;

l) să nu părăsească căminul fără bilet de voie pentru nevoile personale.

m) încălcarea repetată a obligaţiilor prevăzute atrag externarea persoanei vârstnice în cauză.

Obiectivul general al serviciului este:
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Coordonarea activităților de consiliere/informare și oferirea de serviciilor sociale necesare

reintegrării sociale a beneficiarilor din cadrul Căminului de Bătrâni, a Cantinei sociale și a  

centrului  pentru  creșterea,  îngrijirea  și  educarea  timpurie  a  copiilor  de  vârstă  antepreșcolară

Creșa nr. 3 prin asigurarea bazei materiale în vederea desfășurării activităților zilnice.

Obiectivele specifice ale Căminului de Bătrâni Mangalia  sunt:

a) să asigure persoanelor vârstnice îngrijite maximum posibil de autonomie și siguranță;

b)  să  ofere  condiții  de  îngrijire  care  să  respecte  identitatea,  integritatea  și  demnitatea
persoanei vârstnice;

c) să permită menținerea sau ameliorarea capacităților fizice și intelectuale ale persoanelor
vârstnice;

d) să stimuleze participarea persoanelor vârstnice la viața socială;

e)  să  faciliteze  și  să  încurajeze  legăturile  interumane,  inclusiv  cu  familiile  persoanelor
vârstnice;

f) să asigure supravegherea și îngrijirea medicală necesară, potrivit reglementărilor privind
asigurările sociale de sănătate;

g) să prevină și să trateze consecințele legate de procesul de îmbătrânire.

Facilitățile Căminului de Bătrâni Mangalia

Descrierea facilităţilor din clădire/incintă:

Unitatea dispune de un pavilion mixt cu spaţii adaptate beneficiarilor în vederea  încurajării

mobilităţii şi autonomiei acestora. Clădirea este dotată cu lift, ceea ce asigură un acces facil tuturor

beneficiarilor, inclusiv a celor imobilizaţi în fotoliu rulant.

Căminul  de  Bătrâni  Mangalia  dispune de 20 dormitoare,  spaţii  pentru prepararea/servirea

mesei, săli pentru desfăşurarea activităţilor de recreere  (săli activităţi comune, cabinet psihologic,

medical, de asistenţă socială etc); pentru desfăşurarea activităţilor în aer liber – curte interioară cu

umbrar și bănci pentru petrecerea timpului în aer liber. 

Spaţii pentru primirea vizitelor

           Condiţiile de desfăşurare a vizitelor:

Beneficiarii/reprezentanţii lor legali sunt informaţi asupra procedurii unităţii  privind relaţia

personalului cu beneficiarii şi despre programul de vizită care este afişat la loc vizibil. 

Programul de vizită este de luni până vineri intre orele 8.00 – 12.00 şi 17.00- 1900; sâmbata şi

duminica între orele 9.00 – 19.00.

Vizitatorii au următoarele obligaţii:
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 să prezinte  un  act  de  identitate  pentru  ca  datele  personale  să  fie  înregistrate  de  către

personalul de serviciu (asistent social, asistent medical, îngrijitor) în registrul de vizite care se

află la parterul clădirii;

 să precizeze scopului vizitei;

 să nu introducă băuturi alcoolice sau să intre în unitate în stare de ebrietate;

 să  respecte recomandările  personalului  privind  introducerea  în  unitate  a  alimentelor,

medicamentelor etc.

Căminul garantează beneficiarilor, în limita posibilităţilor primirea vizitatorilor în condiţii de

confidenţialitate şi discreţie. Pentru beneficiarii imobilizati la pat sau greu deplasabili, vizitele se vor

face în dormitorul acestora, iar pentru ceilalţi beneficiari în camera de zi.

Serviciile oferite

În  cadrul  Căminului de Bătrâni Mangalia, beneficiarilor li  se acordă servicii  în baza unui

contract pentru acordarea de servicii sociale - actul juridic încheiat între furnizorul de servicii sociale

şi beneficiar/reprezentant legal, care exprimă acordul de voinţă al acestora în vederea acordării de

servicii sociale. 

La admiterea în cămin se efectuează evaluarea iniţială care are ca scop identificarea nevoilor

individuale  ale  beneficiarilor.  Evaluarea  iniţială  cuprinde  aspecte  privind:  autonomia  personală,

starea  fizică,  greutate,  preferinţe şi  restricţii  alimentare,  văz,  auz,  comunicare,  sănătate  bucală  şi

dentiţie, locomoţie, mobilitate generală, istoricul recăderilor, continenţă, medicaţie curentă, sănătate

mentală  şi  cogniţie,  preocupări,  preferinţe  de  activităţi,  nevoi  de  educaţie,  culturale,  religioase,

siguranţă personală, riscuri, relaţia cu familia şi alte contacte sociale, dependenţă de  alcool și tutun.

Reevaluarea beneficiarilor se realizează:

- periodic  la 12 luni;

- când apar modificări semnificative ale stării sale psiho-fizice;

- la sistarea serviciilor.

Evaluarea şi reevaluarea beneficiarilor se efectuează de echipa multidisciplinară  formată  din:

medic, asistent social, psiholog etc, fiecare specialist utilizând metode şi instrumente specifice de

evaluare. 

Căminul  de  Bătrâni  Mangalia  utilizează  o   fişă  de  evaluare/reevaluare   pe  cele  trei

coordonate: medical, social, psihologic, în care sunt înregistrate datele privind evaluarea. Fişele de

evaluare/reevaluare sunt păstrate în dosarul personal al beneficiarului (dosarul de servicii sociale), cu
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respectarea confidenţialităţii datelor; beneficiarul/reprezentantul său legal are acces la aceste date.

În baza evaluării/reevaluării nevoilor individuale, pentru fiecare beneficiar se întocmeşte un

Plan  Individualizat  de  Asistență  și  Ingrijire  -  document  elaborat  de  echipa  multidisciplinară  cu

participarea beneficiarului/reprezentantului legal în care sunt stabilite serviciile asigurate pe perioada 

rezidenţei  în funcţie  de nevoile  identificate,  obiectivele generale şi  specifice,  activităţile propuse,

metodele de intervenţie, precum şi personalul implicat.

Planul Individualizat de Asistență și Ingrijire cuprinde:

 Program  Individual  de  Îngrijire –  precizează  coordonatele  serviciilor  de  îngrijire,

hrănire, igienă personală, supravegherea şi menţinerea sănătăţii, medicaţie;

 Program Individual de Recuperare – precizează coordonatele serviciilor de recuperare

pe  arii  de  interes  (psihologică,  socială,  terapie  ocupaţională,  terapii  complementare),

activităţile propuse, frecvenţa acestora şi responsabilităţi;

 Program  Individual  de  Integrare/Reintegrare  Socială  –  precizează  coordonatele

serviciilor  de  reintegrare  familială  şi  comunitară  pe  arii  de  interes  (socializare,

educaţie/informare/consiliere  juridică,  relaţia  cu  familia,  accesarea  serviciilor  comunităţii,

îndrumare vocaţională), activităţile propuse, frecvenţă şi responsabilităţi.

În funcţie de nevoile individuale ale beneficiarilor,  coordonarea şi monitorizarea  Planului

Individualizat  de  Asistență  și  Ingrijire  revine  unui  responsabil  de  caz  din  rândul  personalului

specializat (asistent social,  medic), stabilit în cadrul întâlnirilor echipei multidisciplinare.

  Planul  Individualizat  de  Asistență  și  Ingrijire  ţine  cont  de  opţiunile

beneficiarului/reprezentantului  legal  şi  se  aduc la  cunoştinţă  (beneficiarului/reprezentantului  legal

care semnează pentru luarea la cunoştinţă).

Activităţile stabilite în orarul zilnic sunt desfăşurate de către personalul responsabil conform

planificării.  Beneficiarii  sunt implicaţi,  în funcţie de nevoile individuale,  în următoarele tipuri de

activităţi:

1. Asistență Medicală și Îngrijire:

 evaluări/control medical periodic şi la nevoie, tratamente;

 igienă şi îngrijire personală – organizarea şi formarea autonomiei personale;

 alimentaţie şi dietă;

 îndrumare, sprijin şi consiliere pe probleme de sănătate;

 activitate fizică şi repaus;
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 educaţie pentru sănătate, promovarea sănătăţii şi a unui stil de viaţă sănătos ( împotriva

consumului de băuturi alcoolice, etc);

 profilaxia îmbolnăvirilor.

Responsabilitatea desfăşurării activităţilor de îngrijire, supraveghere şi  menţinerea sănătăţii

revine  medicului/asistentului medical şi infirmierelor. 

 

  2. Consiliere psihologică:

 clinic/mecanismele etiopatogenetice psihologice, cât şi stările de sănătate/mecanismele de

sanogeneză),  consiliere  psihologică  şi  psihoterapie  (atât  pentru  promovarea  sănătăţii  şi  a

dezvoltării personale, cât şi pentru tratamentul tulburărilor psihice şi/sau celor care implică în

etiopatogeneză mecanisme psihologice);

  consilere psihologică individuală și de grup;

 consiliere psihologică de cuplu și familie pentru aparținătorii beneficiarilor.

     3. Consiliere socială;  socializare și petrecerea timpului liber:

 evaluare/ reevaluare periodică;

 implementare și monitorizare planuri de servicii;

 interventie   în  conflicte,  negociere,  intervenții  la  autorități  diverse  în  favoarea

beneficiarului;

 rezolvarea problemelor;

 dezvoltarea de abilități sociale;

 optimizare  comportamentală;

 dezvoltarea/menţinerea relaţiei cu familia şi comunitatea.

Costurile:

Potrivit  Hotărârii de  Guvern  nr.  426/2020  privind  aprobarea  standardelor  de  cost  pentru

serviciile  sociale,  standardul  minim  de  cost/an  pentru  serviciile  sociale  rezidenţiale  destinate

persoanelor vârstnice este în cuantum de:

Tipul serviciului Standard de 
cost/an/beneficiar – lei-

Standard de 
cost/lună/beneficiar – lei-

1. Cămin pentru persoane vârstnice –
servicii  destinate  persoanelor
dependente,  încadrate  în  gradele  de
dependență IA, IB, IC, potrivit Grilei
naționale  de  evaluare  a  nevoilor
persoanelor  vârstnice  aprobată  prin

50.554 4212,83
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Hotărârea  Guvernului  nr.  886/2000
pentru  aprobarea  Grilei  naționale  de
evaluare  a  nevoilor  persoanelor
vârstnice;  pentru  o  persoană
beneficiară, un număr de 0,56 angajați.

2. Cămin pentru persoane vârstnice –
servicii  destinate  persoanelor
dependente,  încadrate  în  gradele  de
dependență  IIA,  IIB,  IIC,  potrivit
Grilei naționale de evaluare a nevoilor
persoanelor  vârstnice  aprobată  prin
Hotărârea  Guvernului  nr.  886/2000
pentru  aprobarea  Grilei  naționale  de
evaluare  a  nevoilor  persoanelor
vârstnice;  pentru  o  persoană
beneficiară, un număr de 0,33 angajați.

34.155 2846,25

3. Cămin pentru persoane vârstnice –
servicii  destinate  persoanelor
dependente,  încadrate  în  gradele  de
dependență  IIIA,  IIIB,  IIIC,  potrivit
Grilei naționale de evaluare a nevoilor
persoanelor  vârstnice  aprobată  prin
Hotărârea  Guvernului  nr.  886/2000
pentru  aprobarea  Grilei  naționale  de
evaluare  a  nevoilor  persoanelor
vârstnice;  pentru  o  persoană
beneficiară, un număr de 0,2 angajați

25.738 2144,83

Costului mediu lunar de întreținere  pentru beneficiarii  Căminului de Bătrâni Mangalia  este

aprobat prin H.C.L.  nr.  51/04.05.2018  în funcție de gradul de dependență al persoanei vârstnice,

astfel:

- cost mediu lunar de întreținere persoane independente - 2487,90 lei;

- cost mediu lunar de întreținere persoane semidependente - 2493,95 lei;

- cost mediu lunar de întreținere persoane dependente - 2496,61 lei.

Metodologia  de  calcul  a  contribuţiei  lunare  de  întreţinere  datorată  de  beneficiar  sau/şi

susţinătorii  legali  ai  acestuia  respectă  prevederile  Legii  17/2000  -  privind  asistența  socială  a

persoanelor  vârstnice,  HG.  978/2015  -  privind  aprobarea  standardelor  minime  de  cost  pentru

serviciile sociale și  a nivelului  venitului  lunar pe membru de familie în baza căruia  se stabilește

contribuția lunară de întreținere datorată de susținătorii legali ai persoanelor asistate.

Persoanele vârstnice care au venituri și sunt îngrijite în cămin datorează o contribuție lunară

de întreținere în cuantum de  60% din valoarea veniturilor personale lunare, fără a se depăși costul
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mediu  lunar  de  întreținere  aprobat.   La  stabilirea  contribuției  pentru  beneficiar  se iau  în  calcul

veniturile proprii din pensii de orice natură indiferent de fondurile din care se plătesc acestea, din 

indemnizaţii  sau  din  alte  drepturi  acordate  potrivit  legii,  precum  şi  din  alte  surse  cu  caracter

permanent.

Diferenţa până la concurenţa valorii integrale a contribuţiei lunare de întreţinere se va plăti de

către susţinătorii  legali  ai persoanelor vârstnice îngrijite în cămin, dacă realizează venit lunar,  pe

membru de familie, în cuantum mai mare decât valoarea netă a salariului de bază minim brut pe țară

garantat în plată,  stabilit potrivit legii;

- la stabilirea venitului lunar pe membru de familie al susținătorilor legali se procedează după

cum urmează:

a) din veniturile nete lunare ale susținătorilor legali se scad eventualele obligaţii  legale de

întreţinere, aflate în executare;

b) suma rămasă se împarte la numărul membrilor de familie pe care susținătorii legali îi au

efectiv în întreţinere;

Categoriile de venituri care vor fi luate în calcul la stabilirea venitului lunar pe membru de

familie ale aparținătorilor, sunt veniturile cu caracter de regularitate, astfel:

- venituri din sistemul public de pensii conform Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de

pensii publice, cu modificările și completările ulterioare, astfel: pensia pentru limită de vârstă, pensia

anticipată, pensia anticipată parțială, pensia de invaliditate, pensia de urmaș;

-  venituri din sistemul pensiilor militare de stat conform Legii nr. 223/2015 privind pensiile

militare de stat, cu modificările și completările ulterioare, astfel: pensia de serviciu pentru limită de

vârstă,  pensia de serviciu anticipată,  pensia de serviciu  anticipată parțială,  pensia de invaliditate,

pensia de urmaș;

-  venituri  din  pensiile  de  serviciu  acordate  conform  Legii  nr.  96/2006  privind  Statutul

deputaților și al senatorilor, republicată;

- venituri din pensiile de serviciu acordate conform Legii nr. 94/1992 privind organizarea și

funcționarea Curții de Conturi, republicată;

-  venituri  din  pensiile  de  serviciu  acordate  conform  Legii  nr.  303/2004  privind  statutul

judecătorilor și procurorilor, republicată;

-  venituri  din  pensiile  de  serviciu  acordate  conform  Legii  nr.  567/2004  privind  statutul

personalului auxiliar de specialitate al instanțelor judecătorești și al parchetelor de pe lângă acestea și

al personalului care funcționează în cadrul Institutului Național de Expertize Criminalistice;
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-  venituri  din  pensiile  de  serviciu  acordate  conform  Legii  nr.  223/2007  privind  Statutul

personalului aeronautic civil navigant profesionist din aviația civilă din România, cu modificările și

completările ulterioare;

-  venituri  din pensiile  acordate  conform Legii  nr.  216/2015 privind  acordarea  pensiei  de

serviciu membrilor Corpului diplomatic și consular al României;

- venituri din salarii sau asimilate salariilor.

Obligaţia de plată a contribuţiei lunare de întreţinere în sarcina persoanei vârstnice şi/sau a

susţinătorilor legali  se stabileşte  printr-un angajament  de plată,  semnat de persoana vârstnică,  de

reprezentantul său legal, după caz, şi/sau de susţinătorul legal. 

Angajamentul de plată constituie titlu executoriu. 

Obligaţia de plată a contribuţiei lunare în sarcina susţinătorilor legali se poate stabili şi prin

hotărâre judecătorească. 

Persoanele vârstnice care nu au venituri şi nici susţinători legali nu datorează contribuţia de

întreţinere, aceasta fiind asigurată din bugetul local în limita hotărâtă de acesta, conform prevederilor

art. 24 alin (2) din Legea nr. 17/2000 privind asistența socială a persoanelor vârstnice, republicată.

 Contribuția se achită lunar în perioada 26-30/31 la casieria Primăriei Municipiului Mangalia

sau  prin  ordin  de  plată  în  contul  nr.  RO59TREZ23321A331300XXXX,  deschis  la  Trezoreria

Municipiului Mangalia, beneficiar Municipiul Mangalia CUI 4515255.

Modificarea angajamentului de plată se efectuează de către asistentul social în următoarele

situaţii:

- când se modifică nivelul contribuţiei de întreţinere;

- când apar modificări ale veniturilor beneficiarului şi/sau susţinătorilor legali. 

Condiţiile de locuit

Beneficiarii sunt găzduiţi într-o clădire P+2 dotată cu lift,  încălzirea se face de la centrala

termică a orașului. 

În  unitate  există  20 de  dormitoare,  separate  pe  sexe,  fiecare  beneficiar  deţine  un  spaţiu

personal într-o cameră plăcută, intimă şi confortabilă, cu o ambianţă familială. Dormitoarele oferă

accesibilitate şi siguranţă persoanelor  vârstnice (uşile nu au praguri, sunt suficient de largi pentru

manevrarea echipamentelor necesare,  pardoseala este aderentă, uşor de igienizat). Dacă nu există

restricţii, beneficiarii sunt încurajaţi să îşi personalizeze spaţiul de locuit (fotografii, desene, obiecte

decorative, flori etc.)  

Şos. Constanţei, nr.13, 905500, Mangalia, România

Tel. 0241751011, 0241751030, 0241751060, 0241751211, 0241751299, 0241751905, 0756201259, 0800-62642542 Fax 0241755606

www.mangalia.ro , primaria@mangalia.ro
     



Nr. persoane / dormitor = 2 beneficiari/dormitor;

Nr. grupuri sanitare / nr. beneficiari =  1grup sanitar/2 persoane;

Nr. duşuri /nr. beneficiari = 1 duş/ 4 persoane;

La fiecare etaj există 1 baie comună.

Unitatea dispune de spaţii pentru utilizarea în comun de către beneficiari:

 2 săli comune (una pe fiecare etaj) în care se pot desfăşura activităţi recreativ-culturale,

educative etc;

  cabinet medical, de asistenţă socială, psihologic, 

 curte interioară cu umbrar și bănci pentru petrecerea timpului în aer liber. 

Criteriile de eligibilitate a beneficiarilor:

           Beneficiarii serviciilor oferite de cămin sunt persoane vârstnice care au/nu au familie sau se

află în întreţinerea unor persoane care nu au această obligație, nu au locuinţă și nici posibilitatea de a-

şi  asigura  condiţiile  de  locuit,  persoane  care  nu  realizează  venituri  proprii,  sau  acestea  nu  sunt

suficiente  pentru  asigurarea  îngrijirii  necesare,  persoane  care  nu  se  pot  gospodării  singure  sau

necesită îngrijire specializată. 

În  vederea  admiterii  în  Căminul  de  Bătrâni  Mangalia  persoana  vârstnică  în  cauză,

reprezentantul legal al acesteia, soţul/soţia, copiii sau părinţii, va/vor depune o cerere în acest sens la

Direcția Asistenţă Socială Mangalia împreună cu: 

-  Cerere din partea persoanei  vârstnice care trebuie să cuprindă următoarele:  date privind

persoana vârstnică, date privind componența familiei, veniturile și bunurile deținute 

de persoana vârstnică, tipul de locuință avut, sistemul de încălzire utilizat și numărul de persoane care

locuiesc la aceeași  adresă de domiciliu  sau reședință,  informații  referitoare la  nevoile  speciale și

situațiile particulare în care se află persoana vârstnică și membrii familiei;

- Cupon pensie;

- Adeverință că nu realizează venituri eliberată de Casa de Pensii, după caz;

- Copii xerox BI/CI, certificat naștere, certificat căsătorie, certificat deces, hot. de divorț;

- Copie după actul casei, conform cu domiciliul stabil;

- Copii acte de identitate ale membrilor familiei;

-  Acte   doveditoare  privind  veniturile,  respectiv  adeverinţă  de  salariu,  talon  de  pensie,

adeverinţă  de  venit  eliberata  de  organele  financiare  teritoriale,  alte  acte,  după  caz  ale  copiilor

solicitantului;
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- Copie certificat încadrare grad de handicap;

- Certificat de atestare fiscală (Taxe şi impozite / primăria de domiciliu);

- Adeverință teren agricol;

- Acte medicale – adeverință de boli cronice de la medicul de familie.

După repartizarea cererii către serviciul de asistenţă socială pentru persoane adulte, serviciul

specializat din structura internă a Direcției Asistenţă Socială Mangalia, reprezentanţii acestuia vor

verifica îndeplinirea de către persoana vârstnică a criteriilor prevăzute în grila naţională de evaluare a

nevoilor persoanelor vârstnice. Se verifică şi se analizează situaţia socială, economică a persoanei

vârstnice şi actele doveditoare şi se întocmeşte ancheta socială.

Dacă  în  urma  acestui  proces  de  evaluare  complexă  se  constată  că  persoana  vârstnică

îndeplineşte  condiţiile  de  admitere,  reprezentanţii  serviciului  specializat  pentru  persoane  adulte

întocmesc un referat cu propunere favorabilă, care este înaintat spre aprobare Primarului municipiului

Mangalia, conform prevederilor legislaţiei în vigoare.

Dispoziţia  de  admitere  în  cadrul  Căminului  de  Bătrâni  Mangalia  se  comunică  prin

telefon/poştă, cu confirmare de primire, persoanei vârstnice sau, după caz, reprezentanţilor legali.

Pentru  fiecare  persoană  vârstnică  admisă  în  cadrul  Căminului  de  Bătrâni  Mangalia  se

întocmeşte un dosar social care cuprinde următoarele:

-  Cerere din partea persoanei  vârstnice care trebuie să cuprindă următoarele:  date privind

persoana vârstnică, date privind componența familiei, veniturile și bunurile deținute 

de persoana vârstnică, tipul de locuință avut, sistemul de încălzire utilizat și numărul de persoane care

locuiesc la aceeași  adresă de domiciliu  sau reședință,  informații  referitoare la  nevoile  speciale și

situațiile particulare în care se află persoana vârstnică și membrii familiei;

-  Cupon pensie;

-  Adeverință că nu realizează venituri eliberată de Casa de Pensii, după caz;

- Copii xerox BI/CI, certificat naștere, certificat căsătorie, certificat deces, hot. de divorț;

-  Copie după actul casei, conform cu domiciliul stabil;

- Copii acte de identitate ale membrilor familiei;

-  Acte   doveditoare  privind  veniturile,  respectiv  adeverinţă  de  salariu,  talon  de  pensie,

adeverinţă  de  venit  eliberata  de  organele  financiare  teritoriale,  alte  acte,  după  caz  ale  copiilor

solicitantului;

- Copie certificat încadrare grad de handicap;

-  Certificat de atestare fiscală (Taxe şi impozite / primăria de domiciliu);

- Adeverință teren agricol;
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- Acte medicale – adeverință de boli cronice de la medicul de familie;

- Fişă de evaluare socio-medicală;

- Anchetă socială;

- Contract pentru acordarea de servicii sociale;

- Acte adiționale contract de servicii sociale;

- Angajamente de plată.

           Înainte de admiterea în cămin beneficiarul/familia acestuia poate efectua vizite de prospectare.

Căminul pune  la  dispoziţia  beneficiarului/  familiei  acestuia  sau  oricărei  alte  persoane  interesate

Ghidul beneficiarului  privind serviciile furnizate. 

Procedura de efectuare a reclamaţiilor

Această  procedură  se  referă  la  o  sesizare/reclamaţie  făcută  de  un  beneficiar/aparținător

despre un angajat al Căminului de Bătrâni, un alt beneficiar, sau despre serviciile furnizate în cămin,

adresată conducerii unităţii sau către alte instituţii abilitate.

Scopul  acestei  proceduri  este  acela  de  a  informa  beneficiarii/reprezentanţii  legali,  asupra

modului  în  care aceştia pot să facă cunoscute problemele întâmpinate, în procesul de furnizare a

serviciilor şi modul de soluţionare al acestora.

Căminul  informează beneficiarii/reprezentanţii legali,  chiar de la primirea în cămin, asupra

procedurii privind sesizările/reclamaţiile: cui se adresează, cum se efectuează, care sunt etapele şi

termenele de răspuns, cine se ocupă de rezolvarea cazului.

Personalul  cunoaşte  şi  respectă  procedura  privind  relaţia  cu  beneficiarii,  înregistrarea  şi

rezolvarea sesizărilor/reclamaţiilor.

Sesizarea/reclamaţia  este  adresată  şefului de  serviciu,  care  are  obligaţia  de  a  primi

sesizarea/reclamaţia şi de a se asigura că a fost înregistrată, la registratura  Municipiului  Mangalia.

Numărul de înregistrare va fi comunicat în scris persoanei care a formulat sesizarea/reclamaţia în cel

mult 3 zile lucrătoare de la data primirii ei.

Sesizarea/reclamaţia  este  formulată  în  scris  şi  poartă  semnătura  celui  care  formulează

sesizarea/reclamaţia. În situaţia în care din diverse motive (medicale, educatie, etc.) persoana care

doreşte să depună o sesizare/reclamaţie nu poate să o formuleze în scris, decât verbal, o persoană din

rândul angajaţilor Căminului de Bătrâni consemnează în scris, în prezenţa a cel puţin unui alt angajat.

Soluţionarea  sesizării/reclamaţiei  se  face  conform  prevederilor  Ordonanţei  nr.  27/2002,

privind reglementarea activităţii de soluţionare a petiţiilor, cu modificările şi completările ulterioare.

Beneficiarii din cadrul Căminului de Bătrâni Mangalia sunt informaţi cu privire la procedura

de efectuare a reclamaţiilor şi sesizărilor în termen de 7 zile de la admiterea în  cămin.  În cadrul
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centrului există afişat la parter procedura de efectuare a reclamaţiilor şi sesizărilor.

Reclamaţiile  se  adresează  conducerii  căminului  şi  se  înregistrează  în  condiţii  de

confidenţialitate. Beneficiarii care nu doresc să fie consemnate în scris reclamaţiile sau doresc să

rămână anonimi pot să-şi depună doleanţele și nemulţumirile lor în cutia de sesizări şi reclamaţii

amplasată la întrarea în cămin.

Fiecare  sesizare  sau  reclamaţie  este  adusă  la  cunoştinţa  echipei  multidisciplinare  şi  este

analizată în cadrul şedinţelor de lucru.  La reclamaţiile scrise termenul de răspuns este de 30 zile. În

situaţiile  în care problemele ivite depăşesc competentele  şi atribuţiile conducerii  centrului,  sau  în

situaţia în care în problema sesizată sau reclamată este implicată conducerea centrului, acestea sunt

comunicate, în scris sau telefonic forurilor superioare spre soluţionare.

Întregul  personal  al  centrului  a  fost  instruit,  respectă şi  cunoaste  Codul  drepturilor

beneficiarilor,  procedura privind relatia  cu benefiarii,  de inregistrare si  rezolvare a  sesizarilor  și

reclamațiilor.

Direcția Asistență Socială
Director Executiv Stamate Claudiu

Serviciu Administrare Centre
Șef Serviciu Peleanu Ana

Întocmit
Asistent Social Cojocaru Elena
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PERSOANELE CARE AU CONSULTAT GHIDUL BENEFICIARULUI

Nr.crt Nume Prenume Domiciliu Semnătura

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.
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