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HOTĂRÂREA NR.110 

privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al Căminului de Bătrâni Mangalia 

 

Consiliul Local Mangalia, întrunit în ședința ordinară din data de 12.07.2021, 

Având în vedere:  

• Proiectul de hotărâre nr.122/14.06.2021 inițiat de către Primarul Municipiului Mangalia și aprobat de 

membrii Consiliului Local Mangalia; 

• Referatul de aprobare al proiectului de hotărâre înregistrat cu nr.41913 din 14.06.2021; 

• Raportul de specialitate al Direcției Asistență Socială din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Mu-

nicipiului Mangalia, înregistrat cu nr.45265/25.06.2021; 

• Regulamentul de organizare și funcționare al Căminului de Bătrâni Mangalia întocmit de Serviciul 

Administrare Centre din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Mangalia, înregistrat cu 

nr.41514/11.06.2021; 

• Prevederile H.C.L. nr.241/06.12.2018 privind aprobarea regulamentului de organizare și funcționare al 

Căminului de Bătrâni Mangalia; 

• Prevederile Legii nr.17/2000 privind asistență socială a persoanelor vârstnice, republicată, cu modificările și 

completările ulterioare; 

• Prevederile Legii nr.19/2018 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.34/2016 pentru 

modificarea și completarea Legii nr.17/2000 privind asistența socială a persoanelor vârstnice, cu modificările și 

completările ulterioare; 

• Prevederile Legii nr.515/2003 pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 68/2003 privind serviciile sociale, 

cu modificările și completările ulterioare; 

• Prevederile Legii nr.197/2012 privind asigurarea calității în domeniul serviciilor sociale, cu modificările și 

completările ulterioare; 

• Prevederile H.G. nr.426/2020 privind aprobarea standardelor de cost pentru serviciile sociale, cu modificările 

și completările ulterioare; 

• Prevederile H.G. nr.886/2000 pentru aprobarea Grilei naționale de evaluare a nevoilor persoanelor vârstnice; 

• Prevederile Ordinului M.M.S.S.F. nr.73/2005 privind aprobarea modelului Contractului pentru acordarea de 

servicii sociale, încheiat de furnizorii de servicii sociale, acreditaţi conform legii, cu beneficiarii de servicii sociale; 

• Prevederile Ordinului M.M.J.S. nr.29/2019 pentru aprobarea Standardelor minime de calitate pentru 

acreditarea serviciilor sociale destinate persoanelor vârstnice, persoanelor fără adăpost, tinerilor care au părăsit 

sistemul de protecție a copilului și altor categorii de persoane adulte aflate în dificultate, precum și pentru serviciile 

acordate în comunitate, serviciile acordate în sistem integrat și cantinele sociale; Standardele prevăzute în Anexa nr.1; 

• Prevederile O.G. nr.68/2003 privind serviciile sociale, cu modificările și completările ulterioare; 

• Prevederile Legii nr.292/2011 – a asistenţei sociale, cu modificările și completările ulterioare, care constituie 

reglementarea-cadru ce trasează principiile generale şi direcţiile de acţiune cu privire la cadrul legal specific serviciilor 

sociale;  

• Prevederile art.23 din Carta Socială Europeană, referitor la „Dreptul persoanelor vârstnice la protecţie 

socială” ce vizează măsuri care să permită persoanelor vârstnice să rămână membri deplini ai societăţii cât mai mult 

timp posibil, prin intermediul: a) unor resurse  financiare suficiente care să le permită să ducă o existenţă decentă şi să 

participe activ la viaţa publică, socială şi culturală: b) difuzării informaţiilor privind  serviciile şi facilităţile disponibile 

pentru persoanele vârstnice şi posibilităţilor de a recurge la acestea; 

• Prevederile H.G. nr.867/2015 pentru aprobarea Nomenclatorului serviciilor sociale, precum și a regulamen-

tului-cadru de organizare și funcționare a serviciilor sociale, cu modificările și completările ulterioare; 

• Raportul Comisiei Sociale, Sănătate, Culte și Învățământ din cadrul Consiliului Local al Municipiului  

Mangalia; 

În temeiul dispozițiilor art.129 alin.(2) lit.d) coroborat cu alin.(7) lit.b) și alin.(14), art.139 alin.(1), art.196 

alin.(1) lit.a), art.240 și art.243 alin.(1) lit.a) din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și 

completările ulterioare, 

 

HOTĂRĂȘTE: 

 

Art.1 Se aprobă Regulamentul de organizare și funcționare al Căminului de Bătrâni Mangalia, conform anexei ce se 

constituie parte integrantă din prezentul act administrativ. 
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Art.2 Începând cu data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, își încetează aplicabilitatea orice act administrativ contrar 

prevederilor acesteia. 

  

Art.3 Se mandatează Serviciul Administrare Centre – Direcția Asistență Socială din cadrul aparatului de specialitate 

al Primarului Municipiului Mangalia, cu ducerea la îndeplinire a prezentului act administrativ. 

 

Art.4 Secretarul General al Municipiului Mangalia va comunica prezenta hotărâre direcțiilor și serviciilor de 

specialitate în vederea ducerii la îndeplinire, Primarului Municipiului Mangalia, Instituției Prefectului – Județul 

Constanța pentru controlul și verificarea legalității, și o va afișa în locuri publice pentru a fi adusă la cunoștința 

cetățenilor municipiului. 

 

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un nr. de 18 voturi ”pentru”, 0 voturi ”împotrivă” și 0 voturi ”abținere”, 

din nr. de 18 consilieri prezenți la ședință și un nr.de 19 consilieri locali în funcție. 

 

 

MANGALIA 

DATA: 12.07.2021 

 

 

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ 

FILIP DUMITRU 

 

 

 

Contrasemnează 

Secretar General Municipiu 

Ciocănel Andreea  
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Anexa la H.C.L. nr.110/12.07.2021 

 

 

REGULAMENT DE ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE 

AL CĂMINULUI DE BĂTRÂNI MANGALIA 

 

 

CAPITOLUL I 

 DEFINIȚII 

 

 Art. 1  Regulamentul de organizare și funcționare este un document propriu al Serviciului Social Cămin de 

Bătrâni Mangalia aprobat prin hotărâre a Consiliului Local al Municipiului Mangalia, în vederea asigurării funcționării 

acestuia cu respectarea standardelor minime de calitate aplicabile şi a asigurării accesului persoanelor beneficiare la 

informaţii privind condiţiile de admitere, serviciile oferite. 

 Art. 2  Prevederile prezentului regulament sunt obligatorii atât pentru persoanele beneficiare, cât şi pentru 

angajaţii căminului şi, după caz, pentru membrii familiei beneficiarilor, reprezentanţii legali/convenţionali, vizitatori. 

 

CAPITOLUL II 

 IDENTIFICAREA SERVICIULUI SOCIAL 

 

 Art. 3  Căminul de Bătrâni Mangalia, cod 8730 CR-V-I, este o instituție de asistență socială, înființat și 

organizat sub formă de serviciu social, fără personalitate juridică, potrivit Legii nr. 17/2000 privind asistența socială a 

persoanelor vârstnice. 

 Art. 4 Sediul Căminului de Bătrâni Mangalia se află în Municipiul Mangalia, B-dul 1 Decembrie 1918, nr. 30, 

județul Constanța. 

 

CAPITOLUL III 

SCOPUL SERVICIULUI SOCIAL 

 

 Art. 5 Scopul serviciului social Cămin de Bătrâni Mangalia este să ofere servicii de asistență socială, în regim 

rezidențial pentru persoanele vârstnice din Municipiul Mangalia care au/nu au familie sau se află în întreținerea unor 

persoane care nu sunt obligate la aceasta, nu au locuință 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. 

 Art. 6 Căminul de Bătrâni oferă servicii sociale și activităţi specifice în raport cu situaţia socio-medicală a 

persoanelor vârstnice asistate şi cu resursele economice de care dispun. 

 Art. 7 Serviciile şi activităţile oferite şi/sau realizate sunt complementare celor reglementate prin sistemul 

asigurărilor sociale. 

 Art. 8 Serviciile şi activităţile de asistență şi protecţie socială sunt oferite şi/sau realizate numai cu 

consimţământul persoanei vârstnice în cauză. 

 Art. 9 Serviciile asigurate şi oferite persoanelor vârstnice instituționalizate în Căminul de Bătrâni sunt: 

  9.1. 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; 

  9.2. 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; 

  9.3.  consiliere socială 

  9.4. socializare şi petrecerea timpului liber 
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CAPITOLUL IV 

 CADRUL LEGAL DE ÎNFIINȚARE, ORGANIZARE ȘI FUNCȚIONARE 

 

 Art. 10 Serviciul social Căminul de Bătrâni Mangalia funcţionează cu respectarea prevederilor cadrului 

general de organizare şi funcţionare a serviciilor sociale, reglementat de: 

 - Legea nr. 17/2000 privind asistenţa socială a persoanelor vârstnice, republicată, cu modificările și 

completările ulterioare; 

 - Legea nr. 19/2018 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 34/2016 pentru modificarea și 

completarea Legii nr. 17/2000 privind asistența socială a persoanelor vârstnice; 

 - Legea nr. 515/2003 pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 68/2003 privind serviciile sociale; 

 - Legea nr. 197/2012 privind asigurarea calităţii în domeniul serviciilor sociale; 

 - Hotărârea de Guvern nr. 426/2020 privind aprobarea standardelor de cost pentru serviciile sociale; 

 - Hotărârea nr. 886/2000 pentru aprobarea Grilei naționale de evaluare a nevoilor persoanelor vârstnice; 

 - Ordinul nr. 73/2005 privind aprobarea modelului Contractului pentru acordarea de servicii sociale, încheiat 

de furnizorii de servicii sociale, acreditaţi conform legii, cu beneficiarii de servicii sociale – emis de ministrul muncii, 

solidarității sociale și familiei; 

 - Ordinul nr. 29/2019 pentru aprobarea Standardelor minime de calitate pentru acreditarea serviciilor sociale 

destinate persoanelor vârstnice, persoanelor fără adăpost, tinerilor care au părăsit sistemul de protecție a copilului și 

altor categorii de persoane adulte aflate în dificultate, precum și pentru serviciile acordate în comunitate, serviciile 

acordate în sistem integrat și cantinele sociale; Standardele prevăzute în Anexa nr. 1; 

 - Ordonanța nr. 68/2003 privind serviciile sociale – emisă de Guvernul României; 

 - Legea nr. 292/2011 Legea asistenţei sociale care constituie reglementarea-cadru ce trasează principiile 

generale şi direcţiile de acţiune cu privire la cadrul legal specific serviciilor sociale; 

 - Art. 23 al Cartei Sociale Europene , referitor la „Dreptul persoanelor vârstnice la protecţie socială” ce vizează 

măsuri care să permită persoanelor vârstnice să rămână membri deplini ai societăţii cât mai mult timp posibil, prin 

intermediul: a) unor resurse  financiare suficiente care să le permită să ducă o existenţă decentă şi să participe activ la 

viaţa publică, socială şi culturală: b) difuzării informaţiilor privind  serviciile şi facilităţile disponibile pentru 

persoanele vârstnice şi posibilităţilor de a recurge la acestea; 

 - Hotărârea de Guvern nr. 867/2015 pentru aprobarea Nomenclatorului serviciilor sociale, precum și a 

regulamentului-cadru de organizare și funcționare a serviciilor sociale; 

 Art. 11 Serviciul social Căminul de Bătrâni Mangalia este înfiinţat prin H.C.L. nr. 53/08.04.1999 a Consiliului 

Local al Municipiului Mangalia și funcționează în subordinea Primăriei Municipiului Mangalia prin Direcția Asistență 

Socială. 

 

CAPITOLUL V 

  PRINCIPIILE CARE STAU LA BAZA ACORDĂRII SERVICIULUI SOCIAL 

 

 Art. 12 Serviciul social Căminul de Bătrâni Mangalia 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. 

 Art. 13 Principiile specifice care stau la baza prestării serviciilor sociale în cadrul Căminul de Bătrâni Mangalia 

sunt următoarele: 

 13.1  respectarea şi promovarea cu prioritate a interesului persoanei beneficiare; 

 13.2 protejarea şi promovarea drepturilor persoanelor beneficiare în ceea ce priveşte egalitatea de şanse şi 

tratament, participarea egală, autodeterminarea, autonomia şi demnitatea personală şi întreprinderea de acţiuni 

nediscriminatorii şi pozitive cu privire la persoanele beneficiare; 

 13.3 asigurarea protecţiei împotriva abuzului şi exploatării persoanei beneficiare; 

 13.4 deschiderea către comunitate; 

 13.5 asistarea persoanelor fără capacitate de exerciţiu în realizarea şi exercitarea drepturilor lor; 

 13.6 asigurarea în mod adecvat a unor modele de rol şi statut social, prin încadrarea în unitate a unui personal 

mixt; 

 13.7 ascultarea opiniei persoanei beneficiare şi luarea în considerare a acesteia, ţinându-se cont, după caz, de 

vârsta şi de gradul său de maturitate, de discernământ şi capacitate de exerciţiu; 

 13.8 facilitarea menţinerii relaţiilor personale ale beneficiarului şi a contactelor directe, după caz, cu fraţii, 

părinţii, alte rude, prieteni, precum şi cu alte persoane faţă de care acesta a dezvoltat legături de ataşament; 

 13.9 promovarea unui model familial de îngrijire a persoanei beneficiare; 

 13.10 asigurarea unei îngrijiri individualizate şi personalizate a persoanei beneficiare; 

 13.11 preocuparea permanentă pentru identificarea soluţiilor de integrare în familie sau, după caz, în 

comunitate, pentru scurtarea perioadei de prestare a serviciilor, în baza potenţialului şi abilităţilor persoanei beneficiare 

de a trăi independent; 
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 13.12 încurajarea iniţiativelor individuale ale persoanelor beneficiare şi a implicării active a acestora în 

soluţionarea situaţiilor de dificultate; 

 13.13 asigurarea unei intervenţii profesioniste, prin echipe pluridisciplinare; 

 13.14 asigurarea confidenţialităţii şi a eticii profesionale; 

 13.15 primordialitatea responsabilităţii persoanei, familiei cu privire la dezvoltarea propriilor capacităţi de 

integrare socială şi implicarea activă în soluţionarea situaţiilor de dificultate cu care se pot confrunta la un moment 

dat; 

 13.16 colaborarea căminului cu Direcția Asistență Socială. 

 

CAPITOLUL VI 

 BENEFICIARII SERVICIILOR SOCIALE 

 

 Art. 14 Beneficiarii serviciilor sociale acordate în cadrul Căminului de Bătrâni Mangalia sunt persoanele 

vârstnice (sunt considerate persoane vârstnice, în sensul legii, persoanele care au împlinit vârsta de pensionare stabilită 

prin lege) care se găsesc în una dintre următoarele situaţii: 

 14.1 nu au familie sau nu se află în întreţinerea unei sau unor persoane obligate la aceasta, potrivit dispoziţiilor 

legale în vigoare; 

 14.2 nu au locuinţă şi nici posibilitatea de a-şi asigura condiţiile de locuit pe baza resurselor proprii; 

 14.3 nu realizează venituri proprii sau acestea nu sunt suficiente pentru asigurarea îngrijirii necesare; 

 14.4  nu se pot gospodări singure sau necesită îngrijire specializată; 

 14.5 se află în imposibilitatea de a-și asigura nevoile socio-medicale, datorită bolii ori stării fizice sau psihice; 

 14.6  au domiciliu pe raza teritorial-administrativă a municipiului Mangalia. 

 

 Art. 15 Condiţiile de acces/ admitere în cămin sunt următoarele: 

 15.1 Instituționalizarea persoanelor vârstnice în cadrul Căminul de Bătrâni se face în baza cererii formulate de 

persoana vârstnică în cauză, de reprezentantul său legal, de soţ/soţie, copii ori părinţi. 

 15.2 În cazul în care cererea este întocmită de soţ/soţie, copii ori părinţi, cererea trebuie să fie confirmată prin 

semnătura persoanei vârstnice. 

 15.3 Cererea se va depune la Direcția Asistență Socială împreună cu actele necesare instituționalizării în cămin. 

 15.4 Cererea de instituționalizare va fi aprobată/respinsă în funcţie de îndeplinirea următoarelor criterii de 

prioritate: 

– persoana vârstnică necesită îngrijire sau are o situaţie deosebită de viaţă; 

– persoana vârstnică este lipsită de susţinători legali sau aceştia nu pot să îşi îndeplinească obligaţiile datorită 

stării de sănătate sau situaţiei economice ori sarcinilor familiale; 

– persoana vârstnică nu se poate gospodării singură; 

– persoana vârstnică nu are locuinţă şi nu realizează venituri proprii; 

– persoana vârstnică îndeplineşte criteriile de încadrare în gradul de dependenţă. 

 15.5 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. 

 15.6 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. 

 15.7 Pentru fiecare persoană vârstnică admisă în cadrul Căminului de Bătrâni Mangalia se întocmeşte un dosar 

social care cuprinde următoarele: 

 - cererea prin care solicită instituționalizare în cadrul Căminului de Bătrâni Mangalia; 

 - 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, dacă nu are pensie; 

 - 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 

eliberată de organele financiare teritoriale, alte acte, după caz ale copiilor solicitantului; 

 - copie certificat încadrare grad de handicap dacă deține; 

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

 - adeverință teren agricol; 

 - acte medicale – adeverință de boli cronice de la medicul de familie; 

 - evaluare psihiatrică recentă; 
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 - fişă de evaluare socio-medicală; 

 - anchetă socială; 

 - acte doveditoare privind veniturile/proprietăţile; 

 - adeverințe de venit ale susținătorilor legali; 

 - copie de pe hotărârea judecătorească definitivă şi irevocabilă, prin care s-au stabilit obligaţii de întreţinere 

ale unor persoane în favoarea sau în obligaţia persoanei vârstnice îngrijite în centru, dacă este cazul; 

 - copie de pe ultima hotărâre judecătorească definitivă, prin care cei care datorează plata contribuţiei de 

întreţinere, sau stabilite obligaţii de întreţinere şi faţă de alte persoane, dacă este cazul; 

- dispoziţia de instituționalizare în cadrul Căminului de Bătrâni Mangalia. 

 15.8  La data instituționalizării, se încheie contractul privind acordarea de servicii sociale, semnat de 

Municipiul Mangalia reprezentată de Radu Cristian – Primar, prin Direcția Asistență Socială și persoana vârstnică în 

cauză și angajamentul de plată al contribuției lunare de întreținere.  

 15.9 Dosarul astfel completat se va păstra la Căminul de Bătrâni, conform nomenclatorului de arhivare. 

 15.10 Persoanele vârstnice care beneficiază de servicii de asistenţă socială în cadrul Căminul de Bătrâni sau 

susţinătorii legali ai acestora sunt obligaţi să plătească o contribuţie lunară de întreţinere. 

  

Art.16 Contribuţia lunară de întreţinere se stabileşte în funcţie de costul mediu lunar de întreţinere, stabilit 

anual de Consiliul Local Mangalia, în raport cu serviciile acordate în funcţie de gradul de dependenţă al persoanelor 

vârstnice îngrijite în cămin. 

 16.1 Stabilirea contribuţiei lunare de întreţinere în cazul persoanelor vârstnice care realizează venituri proprii. 

 16.2 Persoanele vârstnice îngrijite în cadrul Căminului de Bătrâni, care realizează venituri proprii din pensii 

de orice natură, indiferent de fondurile din care se plătesc acestea, din indemnizaţii sau din alte drepturi acordate 

potrivit legii, precum si din alte surse cu caracter permanent, sunt obligate la plata contribuţiei lunare de întreţinere. 

 16.3 La calculul veniturilor realizate de persoana vârstnică îngrijită nu se iau în considerare drepturile băneşti 

care se suspendă pe perioada de îngrijire în cămin. 

 16.4 Contribuţia lunară de întreţinere pentru persoanele vârstnice care au venituri este de 60% din veniturile 

personale lunare, fără a se depăşi costul mediu lunar de întreţinere aprobat pentru cămin. 

 16.5 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 ţară garantat în plată, stabilit potrivit legii. 

 16.6 Susţinătorii legali vor acoperi din veniturile proprii contribuţia lunară integrală în baza unui angajament 

de plată. 

 16.7 Dacă prin aplicarea cotei de 60% din valoarea veniturilor personale lunare se acoperă valoarea totală a 

contribuţiei lunare, susţinătorii legali nu mai sunt ţinuţi de obligaţia susţinerii plăţii diferenţei de contribuţie. 

 16.8 Persoanele care nu au venituri şi nici susţinători legali, nu datorează contribuţia de întreţinere, aceasta 

fiind asigurată din bugetele locale sau judeţene, după caz, în limita hotărâtă de acestea. 

 16.9 Costul mediu lunar de întreţinere pentru Căminul de Bătrâni Mangalia se stabileşte prin hotărâre a 

Consiliului Local în baza prevederilor art. 24 şi art. 25 din Legea nr. 17/2000 privind asistenţa socială a persoanelor 

vârstnice, republicată,  Hotărârea de Guvern nr. 426/2020 privind aprobarea standardelor de cost pentru serviciile 

sociale; 

 16.10 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. 

 16.11 Angajamentul de plată constituie titlu executoriu. 

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

judecătorească. 

 16.13 Neplata contribuţiei în termen de 45 de zile de la data fixării plăţii duce la pierderea de drept a calităţii 

de asistat. 

 16.14 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. 

 

  Art. 17 Condiţii de încetare a serviciilor în cadrul Căminului de Bătrâni Mangalia: 

 17.1 Externarea din cadrul Căminului de Bătrâni se face cu respectarea prevederilor normelor legale în vigoare, 

în următoarele cazuri: 

 - la cererea persoanei vârstnice sau a familiei sale; 

 - pentru comportamente ce sunt un pericol pentru beneficiar sau pentru ceilalţi beneficiari; 

 - pentru comportamente care prejudiciază sau deranjează rutinele zilnice ale activităţilor centrului; 

 - când starea de sănătate a asistatului necesită internarea acestuia într-o unitate specializată; 

 - ieşirea beneficiarilor din cămin se face în baza Planului Individualizat de Servicii care prevede şi include o 

Fișă de Ieşire. 
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 17.2 Ieşirea beneficiarilor din cămin se face în baza unui proces de evaluare complexă care prevede și include 

o fișă de ieșire. Reprezentanții Direcției Asistență Socială întocmesc un referat care este înaintat spre aprobare 

primarului municipiului Mangalia, conform prevederilor legislației în vigoare. 

 17.3 Externarea din cadrul Căminului de Bătrâni Mangalia se face în baza dispozitiei primarului municipiului, 

conform Fișei de Ieșire și cu respectarea prevederilor contractului de servicii. Fișa de Ieșire se completează în funcție 

de tipul ieșirii din cămin (transfer la o altă unitate de asistență socială, reintegrare în familie, trai independent în 

comunitate). 

 

 Art. 18 Persoanele beneficiare de servicii sociale furnizate în Căminul de Bătrâni Mangalia au 

următoarele drepturi: 

 18.1 de a fi informaţi, ei şi reprezentanţii lor, asupra drepturilor şi responsabilităţilor lor în calitate de 

beneficiari ai Căminului de bătrâni Mangalia şi de a fi consultaţi cu privire la toate deciziile care îi privesc; 

 18.2 de a-şi desfăşura viața într-un mediu fizic accesibil, sigur, funcţional şi intim; 

 18.3 de a decide şi a-şi asuma riscurile în mod direct sau prin reprezentanţi legali în toate aspectele vieţii lor şi 

de a-şi exprima liber opţiunile; 

 18.4 de a gândi şi acţiona autonom, cu respectarea drepturilor celorlalţi beneficiari, conform potenţialului şi 

dorinţelor personale; 

 18.5 de a fi informaţi cu privire la starea lor de sănătate; 

 18.6 de a consimţi asupra serviciilor asigurate prin contractul de furnizare servicii; 

 18.7 de a beneficia de serviciile menţionate în contractul de furnizare servicii; 

 18.8 de a li se păstra datele personale în siguranţă şi confidenţialitate; 

 18.9 de a nu fi abuzaţi, neglijaţi, abandonaţi, pedepsiţi, hărţuiţi sau exploataţi; 

 18.10 de a face sugestii şi reclamaţii fără teamă de consecinţe; 

 18.11 de a nu fi exploataţi economic privind banii, proprietăţile sau să le fie pretinse sume băneşti ce depăşesc 

taxele convenite pentru servicii; 

 18.12 de a nu li se impune restricţii de natură fizică ori psihică, în afara celor stabilite de medic sau alt personal 

calificat, precum şi a celor convenite prin contractul de furnizare servicii; 

 18.13 de a fi trataţi şi de a avea acces la servicii, fără discriminare; 

 18.14 de a beneficia de intimitate; 

 18.15 de a-şi manifesta şi exercita liber orientările şi interesele culturale, etnice, religioase, sexuale, conform 

legii; 

 18.16 de a-şi utiliza aşa cum doresc lucrurile personale; 

 18.17 de a-şi gestiona aşa cum doresc resursele financiare, cu excepţia cazurilor de restricţie legală sau a 

acordurilor scrise între Căminul de bătrâni Mangalia şi beneficiar/reprezentantul său legal privind gestionarea banilor 

şi bunurilor; 

 18.18 de a practica cultul religios dorit; 

 18.19 de a nu desfăşura activităţi lucrative, aducătoare de venituri pentru Căminul de Bătrâni Mangalia, 

împotriva voinţei lor; 

 18.20 de a accesa toate spaţiile şi echipamentele comune; 

 18.21 de a avea acces la toate informaţiile financiare care îi privesc, deţinute de centrul rezidențial; 

 18.22 de a fi informaţi la zi, în mod complet şi accesibil, în format clasic sau adaptat, despre procedurile 

aplicate în centrul rezidențial şi de a-şi putea exprima liber opiniile în legătură cu acestea; 

 18.23 de a fi informaţi cu privire la toate activităţile desfăşurate în cadrul Căminului de Bătrâni Mangalia; 

 18.24 de a fi consultaţi cu privire la serviciile furnizate, inclusiv dreptul de a refuza unele servicii în anumite 

circumstanţe stabilite prin contractul de furnizare servicii; 

 18. 25 de a fi trataţi individualizat, pentru o valorizare maximală a potenţialului personal. 

 

 Art. 19 Persoanele beneficiare de servicii sociale furnizate în Căminul de Bătrâni Mangalia au 

următoarele obligaţii: 

 19.1 să furnizeze informaţii corecte cu privire la identitate, situaţie familială, socială, medicală şi economică; 

 19.2 să participe, în raport cu vârsta, situaţia de dependenţă etc., la procesul de furnizare a serviciilor sociale; 

 19.3 să contribuie, în conformitate cu legislaţia în vigoare, la plata serviciilor sociale furnizate, în funcţie de 

tipul serviciului şi de situaţia lor materială; 

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

 19.5 să păstreze în noptiere numai mici obiecte personale și necesare igienei personale; 

 19.6 să păstreze alimentele numai în frigiderul din oficiu; 

 19.7 să colaboreze cu ocazia inspectării noptierelor și dulapurilor etc.; 

 19.8 să folosească aparatele de radio și TV existente în cămin fără a perturba liniştea celorlalţi; 

 19.9 să semnaleze orice defecţiune imediat personalului; 

 19.10 să fumeze numai în locul special amenajat în afara Căminului de Bătrâni; 

 19.11 să nu introducă și să nu consume băuturi alcoolice în cămin; prin derogare, poate fi permis numai la 

ocazii deosebite, cu acordul expres al şefului de serviciu; 
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 19.12 să respecte prevederile prezentului regulament. 

  

Art. 20 Regulamentul de organizare și funcționare al Căminului de Bătrâni Mangalia este încălcat în cazul în 

care persoana vârstnică perturbă în mod permanent liniştea, odihna celorlalţi beneficiari, reacţionează cu violenţă, 

consumă alcool sau alte substanţe interzise în mod repetat, fumează în incinta căminului, lipseşte din cămin fără 

învoire. 

 

Art. 21 Încălcarea în mod repetat a regulamentului de ordine și funcționare poate duce la încetarea furnizării 

de servicii sociale. 

 

 

CAPITOLUL VII 

ACTIVITĂȚI ȘI FUNCȚII 

 

 Art. 22 Principalele funcţii ale serviciului social Căminul de Bătrâni Mangalia sunt următoarele: 

 22.1 de furnizare a serviciilor sociale de interes public general/local, prin asigurarea următoarelor activităţi: 

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

 - găzduire pe perioadă nedeterminată/determinată; 

 - îngrijire personală – sprijin în realizarea activităților zilnice; 

 - asistență medicală; 

 - consiliere psihologică și socială; 

 - socializare și petrecerea timpului liber. 

 22.2 de informare a beneficiarilor, potenţialilor beneficiari, autorităţilor publice şi publicului larg despre 

domeniul său de activitate, prin asigurarea următoarelor activităţi: 

 - pune la dispoziția publicului materiale informative referitor la activitățile derulate și serviciile oferite; 

 - utilizează un ghid al beneficiarului pentru informarea exclusivă a beneficiarilor sau, după caz, 

reprezentanților legali/convenționali/familiilor acestora cu privire la serviciile și facilitățile oferite; 

 - accesul potențialilor beneficiari sau, după caz, reprezentanților legali/ convenționali/ familiilor acestora 

anterior admiterii în cămin pentru a cunoaște condițiile de locuit și de desfășurare a activităților/ serviciilor în baza 

unui program de vizită; 

 - elaborarea de rapoarte de activitate; 

 22.3 de promovare a drepturilor beneficiarilor şi a unei imagini pozitive a acestora, de promovare a drepturilor 

omului în general, precum şi de prevenire a situaţiilor de dificultate în care pot intra categoriile vulnerabile care fac 

parte din categoria de persoane beneficiare, potrivit scopului acestuia, prin asigurarea următoarelor activităţi: 

 - de informare a beneficiarilor asupra drepturilor acestora, prevăzute în Carta drepturilor beneficiarilor; 

 - de informare a personalului centrului, cunoaștere și respectare a drepturilor beneficiarilor ; 

 - de încurajare a beneficiarilor pentru ca aceștia să își exprime opinia asupra oricăror aspecte ce privesc 

activitățile desfășurate în cadrul căminului; 

 23.4 de asigurare a calităţii serviciilor sociale prin realizarea următoarelor activităţi: 

 - elaborarea instrumentelor standardizate utilizate în procesul de acordare a serviciilor; 

 - realizarea de evaluări periodice a serviciilor prestate; 

 24.5 măsurarea gradului de satisfacție a beneficiarilor cu privire la activitățile desfășurate în cadrul căminului; 

 25.6 de administrare a resurselor financiare, materiale şi umane ale centrului prin realizarea următoarelor 

activităţi: 

 - facilitează participarea tuturor beneficiarilor și a personalului la stabilirea obiectivelor și priorităților de 

dezvoltare în vederea creșterii calității serviciilor oferite; 

 - de cunoaștere și aplicare a normelor legale privind gestionarea și administrarea resurselor financiare, 

materiale și umane ale căminului; 

 - de informare a beneficiarilor, a oricărei persoane interesate, precum și a instituțiilor publice cu responsabilități 

în domeniul protecției sociale referitor la activitatea și performanțele sale; 

 - de comunicare și colaborare permanentă cu Direcția Asistență Socială de la nivel local și județean, cu alte 

instituții publice locale și organizații ale societății civile active în comunitate în folosul beneficiarilor. 

 

 

CAPITOLUL VIII 

STRUCTURA ORGANIZATORICĂ, NUMĂRUL DE POSTURI ŞI CATEGORIILE DE PERSONAL 

 

 Art. 26  Serviciul social Căminul de Bătrâni Mangalia funcţionează cu un număr de 18 total personal, din care: 

 a) personal de conducere - şef serviciu administrare centre - 1 

 b) personal de specialitate de îngrijire şi asistenţă - personal de specialitate şi auxiliar - 11 

 c) personal cu funcţii administrative, gospodărire, întreţinere - reparaţii, deservire - 6 
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 Art. 27 PERSONALUL DE CONDUCERE 

 27.1 Conducerea Căminului de Bătrâni Mangalia este asigurată de către un şef serviciu administrare centre; 

 27.2 Atribuţiile personalului de conducere sunt: 

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

organului competent sancţiuni disciplinare pentru salariaţii care nu îşi îndeplinesc în mod corespunzător atribuţiile, cu 

respectarea prevederilor legale din domeniul furnizării serviciilor sociale, codului muncii etc.; 

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

întocmeşte informări pe care le prezintă furnizorului de servicii sociale; 

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

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

schimbului de bune practici, a îmbunătăţirii permanente a instrumentelor proprii de asigurare a calităţii serviciilor, 

precum şi pentru identificarea celor mai bune servicii care să răspundă nevoilor persoanelor beneficiare; 

 e) întocmeşte raportul anual de activitate; 

 f) asigură buna desfăşurare a raporturilor de muncă dintre angajaţii serviciului/centrului; 

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

 h) desfăşoară activităţi pentru promovarea imaginii centrului în comunitate; 

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

beneficiarilor în cadrul serviciului pe care îl conduce; 

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

competenţei, măsuri de organizare care să conducă la îmbunătăţirea acestor activităţi sau, după caz, formulează 

propuneri în acest sens; 

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

organizare şi funcţionare; 

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

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

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

primăriei şi de la nivel judeţean, cu alte instituţii publice locale şi organizaţii ale societăţii civile active în comunitate, 

în folosul beneficiarilor; 

 n) numeşte şi eliberează din funcţie personalul din cadrul serviciului, în condiţiile legii;  

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

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

din regulamentul propriu de organizare şi funcţionare; 

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

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

  

Art. 28 Funcţiile de conducere se ocupă prin concurs sau, după caz, examen, în condiţiile legii. 

  

Art. 29 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. 

  

Art. 30 Sancţionarea disciplinară sau eliberarea din funcţie a conducătorilor instituţiei se face în condiţiile 

legii. 

 

CAPITOLUL IX 

 PERSONALUL DE SPECIALITATE DE ÎNGRIJIRE ŞI ASISTENŢĂ ȘI PERSONAL AUXILIAR 

 

 Art. 31 Personalul de specialitate: 

 a) asistent medical (325901); 

 b) asistent social (263501); 

 c) infirmieră (532103); 

 d) îngrijitor (532104) 

 

 Art. 32 Atribuţii ale personalului de specialitate: 

 32.1 asigură derularea etapelor procesului de acordare a serviciilor sociale cu respectarea prevederilor legii, a 

standardelor minime de calitate aplicabile şi a prezentului regulament; 

 32.2 colaborează cu specialişti din alte centre în vederea soluţionării cazurilor; identificării de resurse etc.; 

 32.3 monitorizează respectarea standardelor minime de calitate; 

 32.4 sesizează conducerii centrului situaţii care pun în pericol siguranţa beneficiarului, situaţii de nerespectare 

a prevederilor prezentului regulament etc.; 

 32.5 întocmeşte rapoarte periodice cu privire la activitatea derulată; 
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 32.6 face propuneri de îmbunătăţire a activităţii în vederea creşterii calităţii serviciului şi respectării legislaţiei; 

 32.7 alte atribuţii prevăzute în standardul minim de calitate aplicabil. 

  

Art. 33 Atribuţiile pentru fiecare post de specialitate aferent numărului de personal aprobat/Statul de funcţii. 

 

 Art. 34  Atribuțiile asistentului medical din cadrul Căminului de Bătrâni Mangalia: 

a) Efectuează examinarea periodică a persoanelor vârstnice, semnalând medicului de familie, după caz, 

aspectele deosebite constatate; 

b) Să efectueze pansamente la nevoie; 

c) Monitorizează permanent parametri fizioligici (tensiune arterială, pulsul arterial, respirație,diureza scaun) 

și notează în fișele beneficiarilor; 

d) Participă la întocmirea situaţiilor medicale lunare de raportare a activităţii medicale; 

e) Participă la transmiterea directă a raporturilor către autorităţi: Direcţia de Sănătate Publică,  Casa  de 

Asigurări de Sănătate; Primăria Municipiului Mangalia, Medici de Familie. 

f) Actualizează fişele de monitorizare  ale beneficiarilor; 

g) Administrează medicamentele prescrise de medici; 

h) Verifică modul de funcţionare al frigiderelor și întocmește graficele de temperaturi; 

i) Acordă primul ajutor în caz de urgenţă; 

j) Susţine moralul beneficiarilor, creează o atmosferă plăcută pentru aceştia; 

k) Însoțește beneficiarii  la spital; 

l) Monitorizează starea de curățenie din camere și igiena personală  a beneficiarilor; 

m) Respectă normele sanitare de funcţionare a unităţii; 

n)  Respectă intimitatea fiecărui beneficiar; 

o) Respectă confidenţialitatea actului medical; 

p)  Participă împreună cu administratorul la întocmirea meniurilor și la efectuarea anchetei alimentare 

periodice pentru verificarea respectării unei alimentaţii raţionale în cămin, controlând zilnic proprietăţile 

organoleptice ale alimentelor scoase din magazie şi modul de funcţionare a agregatelor frigorifice din 

blocul alimentar; 

q) Organizează, controlează și răspunde de activitatea infirmierelor din subordine; 

r) Participă la acţiuni de educaţie pentru sănătate; 

s) Participă împreună cu echipa multidisciplinară, la efectuarea evaluării inițiale/permanente a beneficiarilor; 

t) Participă la elaborarea și implementarea Planurilor Individualizate de Îngrijire și Asistență pentru 

beneficiari în cadrul echipei multidisciplinare; 

u) Elaborează și implementează Programele de Asistență și Îngrijire Medicală; 

v) Poartă în timpul serviciului echipamentul de protecție stabilit de conducerea căminului: halat, mănuși de 

protecție, mască facială; 

w) Cunoaște si respectă prevederile Regulamentului de Organizare și Funcționare și Codul de Etică; 

x) Se preocupă de însușirea și respectarea permanentă a normelor de SSM și PSI; 

y) Îndeplinește și alte sarcini trasate de către șeful ierarhic, relevante pentru scopul acestui post. 

 

 Art. 35  Atribuțiile asistentului social din cadrul Căminului de Bătrâni Mangalia: 

a) Identificarea nevoilor asistaţilor şi evaluarea acestora; 

b) Deține dosarele, buletinele și toate documentele ce atestă starea civilă, socială a beneficiarilor din 

instituție; 

c) Reactualizează dosarele sociale și documentele când situația o cere (pregătește documentația pentru 

C.E.M., pentru evidența popuației); 

d) În caz de deces, se ocupă  de întocmirea actelor necesare și efectuarea  formalităților de după deces; 

e) Participă la efectuarea psiho-socio-medicale a beneficiarilor în cadrul echipei multidisciplinare; 

f) Efectuează reevaluări periodice în vederea monitorizării schimbărilor semnificative ale stării socio – 

medicale ale benefeciarilor; 

g) Conştientizează rolul său în echipa pluridisciplinară şi dezvoltă relaţii profesionale, de colaborare, pe 

orizontală şi pe verticală; 

h) Participă la întâlnirile organizate de şeful de centru cu responsabilul (managerul) de caz  în scopul 

analizării situaţiei (asistatului) rezidentului şi cunoaşte procedurile de colaborare cu (managerul) 

responsabilul de caz şi alţi specialişti; 

i) Realizează evaluări sociale ale beneficiarilor pentru identificarea şi definirea 

problemelor/nevoilor/dificultăţilor cu care se confruntă, efectuează anchete sociale, întocmeşte rapoarte şi 

referate pentru a fi prezentate conducerii Căminului de Bătrâni și  Direcției Asistență Socială,  cu privire 

la situaţia rezidenţilor; 

j) Participă la elaborarea și implementarea Planurilor Individualizate de Asistență și Îngrijire pentru 

beneficiari în cadrul echipei multidisciplinare; 

k) Monitorizează implementarea Planurilor de Individualizare de Asistență și Îngrijire în calitate de 
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responsabil de caz; 

l) Participă la ședințele de lucru în cadrul echipei multidisciplinare; 

m) Cunoaște toate aspectele legate de condițiile mediului familial și social din care provin beneficiarii; 

n) Întocmește registru de vizite și monitorizează desfășurarea vizitelor aparținătorilor la beneficiari; 

o) Participă la activităţile de terapie ocupaţională şi de socializare  şi, în echipă, la evaluarea deprinderilor de 

viaţă independentă ale beneficiarilor din instituţie; 

p) Participă activ la munca de echipă în vederea soluţionării cazurilor,  colaborând în acest  sens cu specialiştii 

din cadrul Direcției Asistență Socială sau din cadrul altor instituţii; 

q) Realizează şi reactualizează permanent baza de date cu beneficiarii cu nevoi sociale sau speciale din 

instituţie şi face demersuri pentru clarificarea situaţiei acestora; 

r) Realizează consilierea personalului în legătură cu Planul Individualizat de Asistență și Îngrijire; 

s) Identifică opinia rezidentului (reacţia psiho-afectivă, verbală, etc.) referitoare la informaţiile menţionate 

anterior şi furnizează acestuia, explicaţii referitoare la consecinţele eventuale ale punerii în aplicare a 

opiniei sale, precum şi a aplicării proiectului propus; 

t) Întocmește rapoartele statistice periodice solicitate; 

u) Se informează permanent, participă activ la întâlnirile de perfecţionare, conferinţe, întâlniri de lucru (cu 

acordul conducerii); 

v) Aduce la cunoştinţa conducerii instituţiei orice disfuncţii  întâlnite care pot aduce prejudicii sănătăţii 

rezidenţilor din instituţie; 

w) Respectă normele de etică și deontologie profesională în relația cu beneficiarii, cu aparținătorii și colegii 

de muncă; 

x) Cunoaște și respectă prevederile legislaţiei în domeniul  protecției sociale; 

y) Primeşte şi soluţionează şi alte sarcini trasate de conducerea instituţiei,  pe linie ierarhică, în limita 

competenţelor profesionale pe care le are; 

z) Respectă regulamentul de ordine interioară, respectă normele de protecţia muncii și P.S.I. 

aa)  Cunoaște și respectă prevederile Regulamentului de Organizare și Funcționare și Codul de Etică; 

bb) Îndeplinește și alte sarcini trasate de către șeful ierarhic, relevante pentru scopul acestui post. 

 

 Art. 36  Atribuțiile infirmierei din cadrul Căminului de Bătrâni Mangalia: 

a) Efectuează igiena personală și individuală, supraveghează/îndrumă cum se efectuează aceasta de către 

beneficiari; sprijină beneficiarii în menținerea deprinderilor și abilităților adecvate de igienă, autoservire și 

autogospodărire; 

b) Supraveghează beneficiarii pentru a nu deteriora bunurile materiale și să nu introduce în cămin băuturi 

alcoolice; 

c) Servește masa beneficiarilor și asigură hrănirea acestora; 

d)  Desfășoară cu beneficiarii activități de petrecere a timpului liber, în conformitate cu orarul zilnic; 

e)  Anunță personalul medico-sanitar despre orice modificare survenită în starea de sănătate a beneficiarilor; 

ajută asistenta medicală la executarea manevrelor pentru efectuarea tratamentului medical; 

f)  Înlocuiește lenjeria de pat și de corp murdară și o transportă la spălătorie, se îngrijește de ei cu lenjerie curată 

ori de câte ori este nevoie; 

g) Răspunde de curățenia dormitoarelor, holurilor, băilor și sectoarelor repartizate; 

h) Răspunde colectiv de gestionarea echipamentului, cazarmamentului și mobilierului din dotare; 

i) La intrarea și ieșirea din serviciu verifică prezența beneficiarilor menționând în procesul verbal de predare-

primire a serviciului rezultatul verificării; 

j)  Supraveghează desfășurarea vizitelor aparținătorilor la beneficiari; 

k)  Participă la formele de perfecționare profesională continuă pentru a-și îmbunătăți permanent modul de lucru; 

l) Poartă în timpul serviciului echipamentul de protecție stabilit de conducerea căminului: halat, mănuși de 

protecție, mască facială; 

m)  Este interzisă părăsirea incintei în echipament de protecţie; 

n) Nu părăsește locul de muncă decât la venirea schimbului; 

o)  Cunoaște și respectă prevederile Regulamentului de Organizare și Funcționare și Codul de Etică; 

p) Respectă normele de etică și deontologie profesională în relația cu beneficiarii, cu aparținătorii și colegii de 

muncă; 

q)  Cunoaște respectă prevederile Standardelor Specifice de Calitate pentru centrele rezidențiale; 

r)  Respect Regulamentul de organizare și funcționare și Codul de Etică, respectarea normele de protecţia muncii 

și P.S.I.; 

s) Îndeplinește și alte sarcini trasate de către șeful ierarhic, relevante pentru scopul acestui post. 

          

  Art. 37 Atribuțiile îngrijitoarei din cadrul Căminului de Bătrâni Mangalia: 

a) Efectuează zilnic curăţenia în condiţii corespunzătoare a spaţiului repartizat, răspunzând de starea igenică 

a blocului alimentar, magaziilor, coridoarelor, sălii de mese, scărilor, mobilierului, ferestrelor; 

b) Curăţă şi dezinfectează zilnic băile şi toaletele cu materialele și ustensilele folosite numai în aceste locuri; 
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c) Efectuează aerisirea periodică a saloanelor şi răspunde de menţinerea curăţeniei corespunzătoare a acestora, 

precum şi schimbarea periodică a lenjeriei; 

d) Efectuează îmbăierea beneficiarilor dependenţi şi independenţi, taie unghiile şi părul când este cazul; 

e) Efectuează împreună cu infirmiera toaleta, îmbrăcarea, dezbrăcarea şi curăţenia  beneficiarilor dependenți; 

f)  Transportă gunoiul şi rezidurile alimentare la containerele de gunoi în condiţii corespunzătoare şi răspunde 

de depunerea corectă în recipiente, curăţă şi dezinfectează vasele în care se păstrează sau se transportă gunoiul; 

g) Răspunde de păstrarea în bune condiţii a materialelor de curăţenie pe care le are personal în grijă, precum 

şi celor care se folosesc în comun; 

h) Participă la îngrijirea şi întreţinerea curaţeniei în curtea unităţii; 

i) La nevoie, participă la curăţarea zarzavaturilor necesare preparării hranei; 

j) Poartă în timpul serviciului echipamentul de protecție stabilit de conducerea căminului: halat, mănuși de 

protecție, mască facială; 

k) Este interzisă părăsirea incintei în echipament de protecţie; 

l) Respectă Regulamentul de Organizare și Funcționare și Codul de Etică; 

m) Să îndeplinească orice altă sarcină de serviciu atribuită de către şeful ierarhic, în limita condiţiilor impuse 

de lege; 

n) Să îşi însuşească şi să respecte normele de securitate şi sănătate în muncă şi măsurile de aplicare a acestora; 

o) Să desfăşoare activitatea în aşa fel încât să nu expună la pericol de accidentare sau îmbolnăvire 

profesională atât propria persoană, cât şi celelalte persoane participante la procesul de muncă; 

 

 

 

CAPITOLUL X 

PERSONALUL ADMINISTRATIV, GOSPODĂRIE, 

ÎNTREŢINERE-REPARAŢII, DESERVIRE 

 

 Art. 38 Personalul administrativ asigură activităţile auxiliare serviciului social Cămin de Bătrâni Mangalia și 

este: 

 a) administrator; 

 b) bucătar; 

 c) spălătoreasă. 

  

Art. 39 Atribuții ale administratorului Căminului de Bătrâni Mangalia: 

a) Coordonează, controlează și îndrumă activitatea angajaților; 

b) Monitorizează activitatea angajaților; 

c) Controlează şi ia măsuri de respectarea normelor de pază şi stingerea incendiilor; 

d) Asigură curăţenia şi  întreţinerea sediului în care funcţionează căminul,  întreţinerea şi repararea 

mijloacelor fixe, a obiectelor de inventar şi a imobileleor din patrimoniul sau administrarea unităţilor; 

e) Răspunde de gospodărirea raţională a energiei, a apei, combustibililor, rechizitelor şi a consumabilelor de 

birou, precum  şi a altor materiale de uz gospodăresc; 

f)  Asigură materialele necesare bunei desfăşurări a activităţii căminului; 

g) Întocmeşte referate de necesitate pentru achiziţionarea bunurilor şi asigurarea serviciilor necesare bunei 

funcţionări a activităţilor căminului; 

h) Urmăreşte lucrările de reparaţii, recompartimentări, modernizări şi lucrări de orice altă natură; 

i) Depistează şi remediază orice defecţiune sau disfuncţie care ar influenţa buna desfăşurare a activităţilor 

de orice fel; 

j) Răspunde de întreţinerea şi reparaţia mijloacelor fixe din dotare; 

k) Centralizează necesarul de mijloace fixe şi consumabile; 

l) Organizează activitatea de  recepţie a materialelor; 

m) Monitorizează consumul şi propune măsuri de reducere; 

n) Inventarierea generală a elementelor de activ şi pasiv cel puţin odată pe an, precum şi în alte situaţii 

prevăzute de lege; 

o) Se preocupă de încheierea contractelor de prestări servicii pentru asigurarea încălzirii spaţiilor, a energiei 

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

p) Asigură pregătirea şi servirea unei cantităţi raţionale de hrană; 

q) Supraveghează  activităţile de pregătire a mesei, activităţi de curăţenie; 

r) Asigură repararea îmbrăcamintei asistaţilor şi a lenjeriei de pat; 

s) Asigură arhivarea  documentelor şi securitatea acestora; 

t) Respectă confidenţialitatea datelor la care are acces; 

u)  Asigură remedierea situaţiilor neprevăzute; 

v) Controlează aplicarea cu stricteţe a normelor privind protecţia muncii; 

w) Asigură măsurile necesare pentru prevenirea accidentelor de muncă şi înbolnăvirilor profesionale; 
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x) Asigură eliminarea gunoiului menajer, precum şi a deşeurilor provenite din activitatea medicală; 

y) Răspunde de instruirea şi examinarea salariaţilor cu atribuţii în  domeniul protecţiei muncii; 

z) Întocmeşte, pentru activitatea compartimentului, programele de lucru şi graficele de concedii anuale, 

trimestriale şi lunare; 

aa) Informează operativ Direcția Asistență Socială asupra accidentelor de muncă produse în unitate, 

participând la anchetarea cazurilor; 

bb) Exercită şi alte atribuţii în domeniul său de activitate dispuse de conducerea Direcției Asistență Socială în 

cadrul legal sau care decurg din actele normative în vigoare; 

cc) Afişează în locuri vizibile adresele şi numerele de telefon ale unităţilor de servicii (apă, electricitate, gaze), 

precum şi ale poliţiei şi pompierilor; 

dd) Întocmeşte un caiet cu adresele şi numerele de telefon ale tuturor agajaţilor căminului, acesta va fi expus 

la vedere în faţa biroului Administraţiei. 

ee) Respectă Regulamentul de Organizare și Funcționare și Codul de Etică, respectarea normelor de protecţia 

muncii și P.S.I. 

ff) Respectă normele de consum a materiilor prime şi dozarea produselor; 

gg) Recepţionează intrările de marfă, alimente, materiale de întreţinere şi curăţenie solicitate, să întocmească 

N.I.R. - urile; 

hh) Întocmeşte bonurile de consum zilnice pentru alimente şi bonurile de consum pentru materiale; 

ii) Întocmeşte fişele de magazie pentru fiecare produs în parte şi pentru fiecare valoare de produs; 

jj) Operează în fişele de magazie consumurile din bonurile de consum întocmite; 

kk) La sfârşitul fiecărei luni face verificarea scriptică a stocului rezultat din fişele de magazie; 

ll) Controlează starea şi calitatea alimentelor achiziţionate, lucrărilor de reparaţii şi întreţinere și a instalaţiilor 

aferente; 

mm) Coordonează activitatea şi asigură respectarea disciplinei muncii şi îndeplinirii atribuţiilor de serviciu din 

partea personalului angajat la Căminul de Bătrâni; 

nn) Să îşi însuşească şi să respecte normele de securitate şi sănătate în muncă şi măsurile de aplicare a acestora; 

oo)  Desfăşoară activitatea în aşa fel încât să nu expună la pericol de accidentare sau îmbolnăvire profesională 

atât propria persoană, cât şi celelalte persoane participante la procesul de muncă; 

pp) Cooperează, atât timp cât este necesar, cu angajatorul, pentru a permite acestuia să se asigure că mediul 

de muncă şi condiţiile de muncă sunt sigure şi fără riscuri pentru securitate şi sănătate, în domeniul său de 

activitate. 

 

 Art. 40  Atribuții ale bucătarului din cadrul Căminului de Bătrâni Mangalia: 

a) Să cunoască prevederile legii privind asistenţa socială; 

b) Să ţină evidenţa operativă, să cunoască nomenclatorul tuturor materialelor şi alimentelor pe care le are în 

gestionare, caracteristicile acestora, termenele de garanţie, modul de folosire şi întreţinere, urmărind ca 

orice mişcare de materiale sau alimente să se facă cu documente legale către să fie operate în evidenţă în 

cel mult 24 ore; 

c) Să supervizeze activitatea în bucătărie; 

d) Pregăteşte mâncărurile în baza procedurii privind asigurarea alimentației în cadrul Căminului de Bătrâni 

Mangalia; 

e) Verifică greutatea rațiilor de carne la introducerea alimentelor în vasul de gătit; 

f) Ia măsuri de terminare a pregătirii hranei cu cel puțin 30 de minute înaintea servirii mesei; 

g) Recoltează zilnic probe de mâncare din fiecare vas, asigurând păstrarea lor în condiții corespunzătoare 72 

de ore; 

h) Efectuează trimestrial analizele de laborator obligatorii; 

i) Montează preparatele pe obiecte adecvate pentru servire; 

j) Asigură implementarea şi menţinerea standardelor de păstrare şi depozitare a produselor, semipreparatelor 

şi preparatelor alimentare cu respectarea normelor igenico – sanitare în vigoare; 

k) Răspunde pentru respectarea standardelor de calitate a preparatelor realizate şi respectarea termenelor de 

execuţie ale acestora; 

l) Respectă normele de consum a materiilor prime şi dozarea produselor; 

m) Organizează lucrul în bucătărie şi conduce personal modul de preparare a hranei; 

n) Impune personalului care lucrează în bucătărie să păstreze regulile de igienă personală şi să poarte 

întotdeauna echipament de protecţie curat (bonetă, halat, şorţ); 

o) Desfăşoară activităţi astfel încât să nu expună la pericol de accidentare sau înbolnăvire profesională atât 

propria persoană, cât şi alte persoane care pot fi afectate de acţiunile sau omisiunile sale în timpul 

procesului de muncă; 

p) Utilizează corect maşinile, aparatura, uneltele, substanţele periculoase; 

q) Utilizează corect echipamentul de  individual de protecţie acordat şi, după utilizare, să-l înapoieze; 

r) Să nu procedeze la scoaterea din funcţiune, la modificarea, schimbarea sau înlăturarea arbitrară a 

dispozitivelor de securitate proprii, în special  ale mașinilor, aparaturii, uneltelor, instalaţiilor tehnice şi 
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clădirilor, şi să utilizeze corect aceste dispozitive; 

s) Să comunice imediat anagajatorului şi/sau salariaţilor desemnaţi orice situaţie de muncă despre care au 

motive întemeiate să o considere un pericol pentru securitatea şi sănătatea celorlaţi angajaţi, precum şi 

orice deficienţă a sistemelor de protecţie; 

t) Să aducă la cunoştinţă conducătorului locului de muncă şi/sau angajatorului accidentele de muncă suferite 

de propria persoană; 

u) Este desemnată responsabil cu protecţia muncii si P.S.I. la compartimentul de igenă publică şi îndeplineşte 

atribuţiile ce decurg din acesta; 

v) Exercită şi alte atribuţii în domeniul său de activitate dispuse de conducerea Direcției Asistență Socială, 

în cadrul legal sau care decurg din actele normative în vigoare; 

w) Respectă Regulamentul de organizare și funcționare și Codul de Etică; 

x) Asigură spălarea, sortarea şi prepararea hranei; 

y) Schimbă îmbrăcămitea de stradă cu echipamentul de lucru, precum şi încălţămintea; 

z) Schimbă echipamentul de protecţie ori de câte ori este nevoie; 

aa) Păstrează echipamentul de protecţie în mod obligatoriu în vestiar; 

bb) Nu  împrumută echipamentul între colegi şi nu îl păstrează în acelaşi spaţiu cu hainele de stradă; 

cc) Părul trebuie strâns şi acoperit în întregime; 

dd) Este interzis purtatul  inelelor şi a altor podoabe; 

ee)  Mâinile trebuie să fie curate în permanenţă, unghiile tăiate scurt, curăţate, nedate cu lac, trebuie spălate la 

începerea activităţii, după manipularea produselor alimentare, după fiecare pauză, după ieşirea de la grupul 

sanitar; 

ff) Nu scuipă, nu tuşește, nu strănută deasupra alimentelor, nu mestecă gumă și nu fumează; 

gg) Trebuie evitată rănirea în timpul lucrului, iar dacă s-a produs, plaga trebuie dezinfectată, pansată şi 

acoperită etanş, iar dacă este gravă lucrătorul se adresează medicului; 

hh) Este obligatorie spălarea pe mâini la ieşirea din grupul sanitar; 

ii) Este interzisă părăsirea incintei în echipament de protecţie; 

jj) La începerea activităţii este obligatorie spălarea energică a mâinilor; 

kk)  Este interzisă utilizarea spălătoarelor pentru altceva decât pentru spălarea mâinilor; 

ll)  Este interzis lăsarea pe mese sau utilaje a oricăror materiale nefolosibile sau deşeuri; 

mm) Este obligatorie păstrarea curăţeniei la locul de muncă şi igenizarea locului de muncă la sfârşitul 

schimbului; 

nn) Nu este permis accesul în unitate al persoanelor susceptibile de boală, iar personalul care prezintă răni 

deschise este obligatoriu să fie pansate şi protejate cu mănuşi; 

oo) Este obligatoriu anunţarea oricărei stări necorespunzătoare  privind sănătatea personalului; 

pp) Este obligatorie informarea superiorilor asupra oricăror suspiciuni privind siguranţa produselor alimentare. 

 

  

 Art. 41 Atribuții ale spălătoresei în cadrul Căminului de Bătrâni: 

a) Se integrează și respectă întocmai graficul de lucru; 

b) Răspunde de starea igenico - sanitară a locului de muncă şi a utilajeor pe care le foloseşte; 

c) Efectuează toate lucrările specifice de spălare, uscare, călcare a lenjeriei, echipamentului special şi prosoapelor 

conform normelor igenico – sanitare; 

d) Verifică lenjeria să nu aibă deteriorări în urma spălării; 

e) Utilizează detergenţi, soluţii de dezinfectare, apretarea lenjeriei conform normelor de spălare; 

f) Asigură schimbul de lenjerie şi al prosoapelor după necesitate; 

g) La finalul procesului tehnologic împachetează rufăria şi o sortează pe categorii, pe secţii de provenienţă, o 

numără şi o etichetează; 

h) Asigură păstrarea minuţioasă şi evidenţa strictă a lenjeriei existente la  spălătorie şi a celei repartizate pe grupe, 

face notiţe în registrul de  evidenţă, întocmeşte orarul de schimb al lenjeriei murdare; 

i) Efectuează curăţenia zilnică la locul de muncă la terminarea programului de lucru şi curăţenia generală  - lunar; 

j) Întreţine încăperea spălătoriei în concordanţă cu cerinţele igenico – sanitare; 

k) Efectuează zilnic dezinfecţia suprafeţelor, a utilajelor şi rafturilor de depozitare a lenjeriei curate; 

l) Respectă strict instrucţiunile  de exploatare a utilajului şi nu supraîncarcă maşina de spălat cu lenjerie; 

m) Anunţă orice defecţiune apărută şefului ierarhic fără a încerca să remedieze singură defecțiunile; 

n) Este interzisă spălarea lenjeriei din afara instituţiei; 

o) Se prezintă anual la controlul periodic şi anunţă medicul de medicina muncii de orice incident legat de  procesul 

de muncă care îi poate pune viaţa în pericol; 

p) Respectă permanent regulile de igienă personală şi declară şefului ierarhic superior îmbolnăvirile pe care le 

prezintă personal sau îmbolnăvirile suferite de membrii familiei; 

q) Poartă în permanenţă echipamentul de protecţie stabilit pe care îl schimbă ori de cate ori este necesar, respectiv 

nu poartă acelaşi echipament în sectorul murdar, respectiv curat al spălătoriei; 

r)  Este interzisă părăsirea incintei în echipament de protecţie; 
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s) Răspunde de păstrarea şi folosirea în bune condiţii a materialelor şi utilajelor pe care le utilizează; 

t) Respectă ordinea şi disciplina la locul de muncă, foloseşte integral şi cu maximă eficienţă timpul de muncă; 

u) Îşi desfăşoară activitatea în mod responsabil, conform reglementărilor profesionale şi cerinţelor postului; 

v) Se prezintă la serviciu în deplină capacitate de muncă pentru a efectua servicii la parametrii de calitate impuşi 

de secţii; 

w) Participă la instruirile periodice, îşi însuşeşte şi respectă normele de securitate şi sanătate în muncă; 

x) Respectă Regulamentul de Ordine și Funcționare și Codul de Etică,  normele de protecţia muncii și P.S.I.; 

y) Să îndeplinească orice altă sarcină de serviciu atribuită de către şeful ierarhic, în limita condiţiilor impuse de 

lege; 

z) Să îşi însuşească şi să respecte normele de securitate şi sănătate în muncă şi măsurile de aplicare a acestora; 

aa) Să desfăşoare activitatea în aşa fel încât să nu expună la pericol de accidentare sau îmbolnăvire profesională 

atât propria persoană, cât şi celelalte persoane participante la procesul de muncă; 

bb) Să coopereze, atât timp cât este necesar, cu angajatorul, pentru a permite acestuia să se asigure că mediul de 

muncă şi condiţiile de muncă sunt sigure şi fără riscuri pentru securitate şi sănătate, în domeniul său de 

activitate; 

cc) Să coopereze, atât timp cât este necesar, cu angajatorul, pentru realizarea oricăror măsuri şi cerinţe dispuse de 

către inspectorii de muncă şi inspectorii sanitari, pentru protecţia sănătăţii şi securităţii lucrătorilor. 

 

 

CAPITOLUL XI 

 FINANŢAREA CENTRULUI 

 

 Art. 42 În estimarea bugetului de venituri şi cheltuieli, Căminul de Bătrâni Mangalia are în vedere asigurarea 

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

 Art. 43 Finanţarea cheltuielilor Căminului de Bătrâni Mangalia se asigură, în condiţiile legii, din următoarele 

surse: 

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

 b) bugetul local al Municipiului Mangalia; 

 c) donaţii, sponsorizări sau alte contribuţii din partea persoanelor fizice ori juridice din ţară şi din străinătate. 

 

CAPITOLUL XII 

DISPOZIȚII FINALE 

 

 Art. 44 Conducerea Căminului de Bătrâni are obligația de a aduce la cunoștință personalului căminului, cât și 

beneficiarilor serviciilor acordate, prevederile prezentului regulament. 

 Art. 45 Încălcarea prevederilor prezentului regulament constituie abatere disciplinară și se sancționează 

conform normelor legale în vigoare. 

 Art. 46 Prevederile prezentului regulament se completează cu reglementările legale în vigoare. 
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