
 
MUNICIPIUL CRAIOVA 
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA 
           PROIECT 
       
 
 
                      HOTĂRÂREA NR._____ 

privind modificarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Căminului 
pentru Persoane Vârstnice Craiova 

 
 
         Consiliul Local al Municipiului  Craiova întrunit în şedinţa ordinară din data de 
28.05.2015; 
 Având în vedere raportul nr.76135/2015 întocmit de Serviciul Resurse Umane 
prin care se propune modificarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al 
Căminului pentru Persoane Vârstnice Craiova; 
 În conformitate cu prevederile Legii nr.17/2000 privind asistenţa socială a 
persoanelor vârstnice, republicată, modificată şi completată şi Legii nr.53/2003, 
republicată, privind Codul Muncii ; 
 În temeiul art.36 alin.2 lit.a şi d coroborate cu alin.3 lit.b şi alin.6 lit.a pct.2, art.45 
alin.1, art.61 alin.2 şi art.115, alin.1, lit.b din Legea nr.215/2001, republicată, privind 
administraţia publică locală; 
 
 
                                                     HOTĂRĂŞTE: 
 
 
Art.1. Se aprobă modificarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Căminului 

pentru Persoane Vârstnice Craiova, conform anexei care face parte integrantă din 
prezenta hotărâre. 

Art.2. Pe data prezentei hotărâri, se modifică în mod corespunzător Hotărârile 
Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.25/2011 şi nr.328/2013. 

Art.3. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul  
Administraţie Publică Locală, Serviciul Resurse Umane şi Căminul pentru 
Persoane Vârstnice Craiova vor aduce la îndeplinire prevederile  prezentei 
hotărâri. 

 
 
 
 
 

INIŢIATOR, AVIZAT, 
PRIMAR, PT. SECRETAR, 

Lia – Olguţa VASILESCU Ovidiu MISCHIANU 
 
 



 
MUNICIPIUL CRAIOVA 
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA 
SERVICIUL RESURSE UMANE 
NR. 76135 /21.05. 2015 

                       PRIMAR, 
       LIA-OLGUŢA VASILESCU 
 

 
 

RAPORT 
     privind modificarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare a Căminului pentru Persoane Vârstnice 

Craiova 
 
 

Prin Hotărârea Consiliului Local al municipiului Craiova nr. 25/2011 s-a aprobat Regulamentul de organizare şi 
funcţionare a Căminului pentru Persoane Vârstnice Craiova, instituţie de asistenţă socială cu personalitate juridică, aflată în 
subordinea Consiliului Local al municipiului Craiova. 

Regulamentul de organizare şi funcţionare a Căminului pentru Persoane Vârstnice Craiova a fost modificat prin 
Hotărârea Consiliului Local al municipiului Craiova nr.   nr.328/30.05.2013. 

 În conformitate cu prevederile art. 36 alin. 2 lit. a şi alin. 3 lit. b din Legea nr. 215/2001, republicată, privind 
administraţia publică locală, cu modificările şi completările ulterioare, Consiliul Local ,,exercită următoarele categorii de 
atribuţii: atribuţii privind organizarea şi funcţionarea aparatului de specialitate al primarului, ale înstituţiilor şi serviciilor 
publice de interes local şi ale societăţilor comerciale şi regiilor autonome de interes local” şi ,,aprobă în condiţiile legii, la 
propunerea primarului, înfiinţarea, organizarea şi statul de funcţii ale aparatului de specialitate al primarului, ale insituţiilor şi 
serviciilor publice de interes local, precum şi reorganizarea şi statul de funcţii ale regiilor autonome de interes local”. 

Prin adresa nr. 2692/2015 înregistrată la Primăria Municipiului Craiova cu nr. 142/2015, Căminul pentru Persoane 
Vârstnice Craiova a înaintat Consiliului Local al Municipiului Craiova solicitarea de modificare a Regulamentului de 
organizare şi funcţionare a Căminului pentru Persoane Vârstnice Craiova, în acest sens anexând raportul nr. 2665/2015. 
Căminul pentru Persoane Vârstnice Craiova propune modificarea art. 17 alin.(2)1, art. 34 alin (1), art.35, art. 39 şi art. 42. 

În raportul de fundamentare, instituţia în cauză invocă argumente ce impun modificarea actualului Regulament de 
organizare şi funcţionare a Căminului pentru Persoane Vârstnice Craiova, ce ţin de buna desfăşurare a activităţii, o mai mare 
pliere pe nevoile beneficiarilor, precum şi punerea în acord cu organigrama aprobată. 

Având în vedere cele prezentate, propunem Consiliului Local al Municipiului Craiova, în conformitate cu 
prevederile  Legii nr. 215/2001, republicată, privind administraţia publică locală, cu modificările şi completările ulterioare, , 
Legii nr. 17/2000 privind asistenţa socială a persoanelor vârstnice, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 
Legii nr. 53/2003 – Codul Muncii, cu modificările şi completările ulterioare, modificarea Regulamentului de Organizare şi 
Funcţionare a Căminului de Persoane Vârstnice Craiova după cum urmează: 

1) Art. 17 alin.( 21) va avea următorul conţinut– ,,În instituţie au acces, în situaţii de excepţie, 
persoanele care nu au împlinit vârsta standard de pensionare dar care pot realiza venituri din 
pensie (invaliditate), persoane care nu realizează venituri dar care sunt susţinute în totalitate de 
către familie prin achitarea integral a cuantumului contribuţiei de întreţinere dar şi persoane care 
nu realizează astfel de venituri, fiind considerate cazuri sociale”;  

2) Art. 34 alin.(1)  va avea următorul conţinut– ,,Căminul este structurat pe servicii si 
compartimente astfel : 
- Serviciul de specialitate medical, medico-sanitar si  auxiliar - sanitar; 
- Compartimentul recuperare fizică si psihologică; 
- Compartimentul social; 
- Compartimentul financiar contabil resurse umane registratură; 
- Serviciul administrativ; 
- Compartimentul juridic; 
- Compartimentul achiziţii publice; 
- Compartimentul management integrat CMSSSA” ; 

3) Art.35 va avea următorul conţinut - ,,Serviciul de specialitate medical, medico-sanitar si  auxiliar 
- sanitar este subordonat directorului, iar activitatea personalului medico-sanitar şi auxiliar-sanitar 
este coordonată de către un şef serviciu. 

Serviciul de specialitate medical, medico-sanitar si  auxiliar - sanitar are următoarele atribuţii : 
           a) evaluează la internare gradul de dependenţă al persoanei vârstnice şi propune repartizarea acesteia în secţia 
corespunzătoare nevoilor identificate;  
           b) acordadă primul ajutor; 
           c) monitorizează parametrii fiziologici; 
           d) asigură asistenţa medicală curentă; 
           e) asigură administrarea medicamentelor; 
           f) efectuează imunizări; 



 
           g) efectuează recoltări de produse biologice; 
           h) acordă ingrijire plăgilor, escarelor, ochilor, mucoaselor, fistulelor etc. ; 
           i) iau măsuri pentru calmarea si tratarea durerii; 
           j) acordă consultatii de specialitate; 
           k) asigură igiena individuală a beneficiarilor în stare gravă; 
           l) asigură igiena paturilor si a întregului mobilier din camere; 
           m) sprijină bolnavii grav să se alimenteze si să se deplaseze; 
           n) asigură înlocuirea şi transportul rufăriei murdare in condiţiile stabilite de normele de igienă 
           o) asigură spălarea veselei si tacâmurilor persoanelor imobilizate; 
           p) asigură păstrarea si folosirea in bune condiţii a inventarului pe care il are in primire; 
           q)colaborează cu compartimentul social în identificarea problemelor privind îngrijirea persoanelor instituţionalizate, 
în elaborarea şi aplicarea planului individualizat de asistenţă şi îngrijire; 
           r) acordă asistenţă medicală preventivă, curativă, de recuperare şi paliativă beneficiarilor, fără nicio discriminare, 
folosind formele cele mai eficiente de tratament; 
           s) recomandă investigaţii paraclinice pentru stabilirea diagnosticului şi evaluarea statusului clinic periodic, in limita 
contractului încheiat cu un laborator de analize medicale; 
           t) efectueaza eliberari de medicamente si materiale sanitare pe baza Condicii de prescripţie medicamente si materiale 
sanitare; 
           u) asigură deplasarea pacienţilor la consultaţii de specialitate în alte instituţii spitaliceşti, instituţii bancare, Casa 
Judeţeană de Pensii; 
           v) asigură respectarea cerinţelor Sistemului de Management Integrat CMSSSA”; 
     4) Art. 39 va avea următorul conţinut - ,,Serviciul administrativ se află în subordinea contabilului şef si este coordonat de 
un şef serviciu.  
Serviciul administrativ are următoarele atribuţii : 
           a) răspunde de administrarea bunurilor instituţiei – coordonează activităţile de gestionare a mijloacelor fixe şi a 
obiectelor de inventar, de organizarea activităţilor de pază şi P.S.I ale instituţiei; 
           b) colaborează şi sprijină compartimentul achiziţii publice pentru organizarea şi desfăşurarea procedurilor legale de 
achiziţii (licitaţii, cereri de oferte, negocieri etc.) în vederea achiziţionării de produse, executarii de lucrări şi prestării de 
servicii, conform legislaţiei în vigoare; 
          c) asigură administrarea tehnică si funcţionala a clădirilor instituţiei şi asigurarea condiţiilor optime pentru buna 
desfăşurare a activităţilor în Cămin; 
         d) ţine evidenţa generală a obiectelor de inventar şi mijloacelor fixe în fişa de evidenţă şi registrul mijloacelor fixe; 
         e) asigură mentenanţa utilajelor, echipamentelor si mijloacelor auto; 
         f) asigură respectarea Normelor legale privind prevenirea si stingerea incendiilor; 
         g) asigură buna desfaşurare a activitaţii din spălătorie – lenjerie, din blocul alimentar si din atelierului de intreţinere si 
reparaţii, din cadrul Căminului 
         h) asigură şi gestionează arhiva instituţiei în condiţiile legii; 
         i) asigură respectarea cerinţelor Sistemului de Management Integrat CMSSSA”; 

 
     5) Art. 42 va avea următorul conţinut - ,,Compartimentul management integrat CMSSSA funcţionează în subordinea 
directorului, şi are ca atribuţii implementarea, menţinerea si imbunătăţirea celor 4 sisteme de management : sistem de 
managent al calităţii, sistem de management de mediu, sistem de management al siguranţei alimentului si sistem de 
management al sănătăţii şi securităţii ocupaţionale”. 
 În acelaşi timp, se modifică în mod corespunzător Hotărârile Consiliului Local al municipiului Craiova nr. 25/2011 şi 
nr. 328/2013.   
 
 

 
 

VIZAT PENTRU LEGALITATE, 
                                                  c.j. FLORICICA BOANGIU 
 
 

ŞEF SERVICIU, ÎNTOCMIT, 
PETRU-ALEXANDRU DUMITRESCU Insp.URSU ANA 

 
 
 
 
 
 



 
                                                              ANEXA LA HOTĂRÂREA NR.____/2015 

 
Modificări la Regulamentul de Organizare şi Funcţionare al Căminului pentru 

Persoane Vârstnice Craiova 
 
 
 

1) Art. 17 alin.( 21) va avea următorul conţinut– ,,În instituţie au acces, în situaţii de 
excepţie, persoanele care nu au împlinit vârsta standard de pensionare dar care pot 
realiza venituri din pensie (invaliditate), persoane care nu realizează venituri dar 
care sunt susţinute în totalitate de către familie prin achitarea integral a 
cuantumului contribuţiei de întreţinere dar şi persoane care nu realizează astfel de 
venituri, fiind considerate cazuri sociale”;  

2) Art. 34 alin.(1)  va avea următorul conţinut– ,,Căminul este structurat pe servicii si 
compartimente astfel : 
- Serviciul de specialitate medical, medico-sanitar si  auxiliar - sanitar; 
- Compartimentul recuperare fizică si psihologică; 
- Compartimentul social; 
- Compartimentul financiar contabil resurse umane registratură; 
- Serviciul administrativ; 
- Compartimentul juridic; 
- Compartimentul achiziţii publice; 
- Compartimentul management integrat CMSSSA” ; 

 
3) Art.35 va avea următorul conţinut - ,,Serviciul de specialitate medical, medico-

sanitar Serviciul de specialitate medical, medico-sanitar si  auxiliar - sanitar are 
următoarele atribuţii : 

           a) evaluează la internare gradul de dependenţă al persoanei vârstnice şi propune 
repartizarea acesteia în secţia corespunzătoare nevoilor identificate;  
           b) acordadă primul ajutor; 
           c) monitorizează parametrii fiziologici; 
           d) asigură asistenţa medicală curentă; 
           e) asigură administrarea medicamentelor; 
           f) efectuează imunizări; 
           g) efectuează recoltări de produse biologice; 
           h) acordă ingrijire plăgilor, escarelor, ochilor, mucoaselor, fistulelor etc. ; 
           i) iau măsuri pentru calmarea si tratarea durerii; 
           j) acordă consultatii de specialitate; 
           k) asigură igiena individuală a beneficiarilor în stare gravă; 
           l) asigură igiena paturilor si a întregului mobilier din camere; 
           m) sprijină bolnavii grav să se alimenteze si să se deplaseze; 
           n) asigură înlocuirea şi transportul rufăriei murdare in condiţiile stabilite de 
normele de igienă 
           o) asigură spălarea veselei si tacâmurilor persoanelor imobilizate; 
           p) asigură păstrarea si folosirea in bune condiţii a inventarului pe care il are in 
primire; 



 
           q)colaborează cu compartimentul social în identificarea problemelor privind 
îngrijirea persoanelor instituţionalizate, în elaborarea şi aplicarea planului individualizat 
de asistenţă şi îngrijire; 
           r) acordă asistenţă medicală preventivă, curativă, de recuperare şi paliativă 
beneficiarilor, fără nicio discriminare, folosind formele cele mai eficiente de tratament; 
           s) recomandă investigaţii paraclinice pentru stabilirea diagnosticului şi evaluarea 
statusului clinic periodic, in limita contractului încheiat cu un laborator de analize 
medicale; 
           t) efectueaza eliberari de medicamente si materiale sanitare pe baza Condicii de 
prescripţie medicamente si materiale sanitare; 
           u) asigură deplasarea pacienţilor la consultaţii de specialitate în alte instituţii 
spitaliceşti, instituţii bancare, Casa Judeţeană de Pensii; 
           v) asigură respectarea cerinţelor Sistemului de Management Integrat CMSSSA”; 
 
     4) Art. 39 va avea următorul conţinut - ,,Serviciul administrativ se află în subordinea 
contabilului şef si este coordonat de un şef serviciu.  
Serviciul administrativ are următoarele atribuţii : 
           a) răspunde de administrarea bunurilor instituţiei – coordonează activităţile de 
gestionare a mijloacelor fixe şi a obiectelor de inventar, de organizarea activităţilor de 
pază şi P.S.I ale instituţiei; 
           b) colaborează şi sprijină compartimentul achiziţii publice pentru organizarea şi 
desfăşurarea procedurilor legale de achiziţii (licitaţii, cereri de oferte, negocieri etc.) în 
vederea achiziţionării de produse, executarii de lucrări şi prestării de servicii, conform 
legislaţiei în vigoare; 
          c) asigură administrarea tehnică si funcţionala a clădirilor instituţiei şi asigurarea 
condiţiilor optime pentru buna desfăşurare a activităţilor în Cămin; 
         d) ţine evidenţa generală a obiectelor de inventar şi mijloacelor fixe în fişa de 
evidenţă şi registrul mijloacelor fixe; 
         e) asigură mentenanţa utilajelor, echipamentelor si mijloacelor auto; 
         f) asigură respectarea Normelor legale privind prevenirea si stingerea incendiilor; 
         g) asigură buna desfaşurare a activitaţii din spălătorie – lenjerie, din blocul 
alimentar si din atelierului de intreţinere si reparaţii, din cadrul Căminului 
         h) asigură şi gestionează arhiva instituţiei în condiţiile legii; 
         i) asigură respectarea cerinţelor Sistemului de Management Integrat CMSSSA”; 

 
     5) Art. 42 va avea următorul conţinut - ,,Compartimentul management integrat 
CMSSSA funcţionează în subordinea directorului, şi are ca atribuţii implementarea, 
menţinerea si imbunătăţirea celor 4 sisteme de management : sistem de managent al 
calităţii, sistem de management de mediu, sistem de management al siguranţei 
alimentului si sistem de management al sănătăţii şi securităţii ocupaţionale”. 
   
 



CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA 
CAMIN PENTRU PERSOANE VARSTNICE CRAIOVA 
Str.Tabaci nr.3 
Nr……/………… 

 
 
 
 

RAPORT 
privind aprobarea modificarii art.17alin.21 art.34 alin(1), art.35, art. 39, art.42 din   

Regulamentul de Organizare si Functionare 
al Caminului pentru Persoane Varstnice Craiova 

 
 
 Căminul pentru Persoane Vârstnice Craiova, acreditat ca si furnizor de servicii 

sociale, este o instituţie de interes public cu personalitate juridică în subordinea Consiliului Local 
Craiova, cu rolul de a asigura la nivel local aplicarea politicilor şi strategiilor de asistenţă socială 
a persoanelor vârstnice prin creşterea şanselor recuperării şi integrării acestora în familie ori în 
comunitate şi de a acorda sprijin şi asistenţă pentru prevenirea situaţiilor ce pun în pericol 
securitatea persoanelor vârstnice. 

In conformitate cu prevederile Legii nr.17/6 martie 2000 privind asistenta sociala a 
persoanelor varstnice, republicata si a Regulamentului de Organizare si Functionare aprobat prin 
HCLM 25/2011 au acces in Camin  persoanele vârstnice care, din cauza unor motive de natură 
economică, fizică, psihică sau socială se află în imposibilitatea de a-şi asigura nevoile sociale, de 
a se întreţine singure. 

De asemenea au prioritate la accesul in Cămin, persoanele varstnice pensionate pentru 
munca depusa si limita de varsta, care au posibilitatea de a achita costul integral al contributiei 
de intretinere din pensie, precum si cei cu pensii mai mici dar cu sustinatori legali care se 
angajeaza sa plateasca diferenta de plata pana la costul integral al contributiei de intretinere. 

Chiar daca, in ceea ce priveste legislatia in materie de protectie sociala, s-au facut 
progrese considerabile si s-a elaborat un cadru legislativ adecvat pentru protectia sociala a 
persoanei varstnice, cea mai importanta problema cu care ne confruntam ramane cea a punerii in 
practica a tuturor instrumentelor de protectie sociala create, deoarece sunt disfunctionalitati 
existente in prezent in sistemul de protectie sociala a varstnicilor. 

Desi, Caminul pentru Persoane Varstnice Craiova are rolul de a asigura la nivel local 
aplicarea politicilor si strategiilor de asistenta sociala a persoanelor varstnice prin mentinerea, 
refacerea si dezvoltarea capacitatilor individuale pentru depasirea unei situatii de nevoie,  in 
prezent ne confruntam cu  imposibilitatea respectarii conditiilor de internare cu privire la 
dispozitiile art. 1 din Legea nr.17/2000- privind asistenţa socială a persoanelor vârstnice,  din 
mai multe puncte de vedere: 

 Incepand cu anul 2014-2015 au existat un numar foarte mare de   solicitari privind 
internarea in Camin, din partea unor persoane care nu au atins varsta standard de pensionare dar 
care erau dependente total de ingrijire specializata permanenta, datorita afectiunilor cronice 
multiple pe care le prezentau, insa acestea au fost respinse tocmai datorita neindeplinirii conditiei 
de varsta. 
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Totodata trebuie avut in vedere ca, institutia noastra este singura institutie bugetara  care 
deserveste nevoile Municipiului Craiova datorita serviciilor complexe  acordate cu 
preponderenta medicala, asigurand asistenta madicala permanenta prin linia de garda asigurata 
de catre personalul medical. 

Mai mult a crescut adresabilitatea catre serviciile oferite si datorita conditiilor de cazare 
care in urma proiectului de reabilitare ating standardele de calitate la un nivel foarte inalt. 
 

 O alta situatie cu care ne confruntam este  perioada de iarna  cand sunt aduse in institutie 
de catre organe  ale politiei, salvare, etc, un numar mare de persoane (oameni ai strazii) , inclusiv 
cazuri sociale cu varste mult sub varsta standar de pensionare  - care datorita  conditiilor meteo si 
a temperaturilor foarte scazute nu pot supravietui pe strazi. 

In aceasta  situatie se constata ca, desi  persoanele respective, o parte din ele, nu au varsta 
de pensionare pentru munca depusa si limita de varsta impusa de lege sau au calitate de 
pensionari (pensie  anticipata, anticipata partial, de urmas si invaliditate ) ele nu pot fi mentinute 
in institutie. 

De asemenea o alta situatie demna de a fi luata in seama este aceea ca, desi institutia  are 
o capacitate de 320 de paturi, de la jumatatea anului 2014 si inceputul anului 2015 a scazut 
numarul internarilor si datorita aparitiei  caminelor de batrani private. 

Avand in vedere situatia prezentata si tinand cont de faptul ca, varsta limita de pensionare 
incepe de la o varsta inaintata atat pentru femei cat si pentru barbati, dar  gradul de imbolnavire a 
acestora  poate aparea mult mai devreme  decat varsta de pensionare , propunem spre aprobare 
modificarea art. 17 alin.21 din Regulamentul de Organizare si Functionare cu urmatorul alineat: 

- in institutie au acces, in situatii de exceptie,  persoanele care nu au implinit varsta 
standard de pensionare dar  care pot  realiza venituri din pensie( invaliditate) , persoane care nu 
realizeaza venituri dar care sunt sustinute in totalitate de catre familie prin achitarea integrala a 
cuantumului contributiei de intretinere  dar si persoane  care nu realizeaza astfel de venituri, fiind 
considerate cazuri sociale. 

Referitor la modificarea art. 34 alin(1), art.35, art. 39, art.42 trebuie avuta in vedere  
HCLM nr.20/2014  prin care s-a aprobat Organigrama si Statul de functii al Caminului pentru 
anul 2014, fiind imperios necesara modificarea Regulamentului de Organizare si Functionare,  in 
concordant cu aceasta. 

Precizam ca ultima modificare suportata de Regulament a fost cea aprobata prin HCLM 
nr.328/30.05.2013. 

Astfel articolele vor avea urmatorul continut: 
 
Art. 34 (1) – Caminul este structurat pe servicii si compartimente astfel : 
- Serviciul de specialitate medical, medico-sanitar si  auxiliar - sanitar 
- Compartimentul recuperare fizica si psihologica 
- Compartimentul social 
- Compartimentul financiar contabil resurse umane registratura 
- Serviciul administrativ 
- Compartiment juridic 
- Compartiment achizitii publice 
- Compartiment management integrat CMSSSA 
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 Art.35 - Serviciul de specialitate medical, medico-sanitar si auxiliar - sanitar este 
subordonat directorului, iar activitatea personalului medico - sanitar si  auxiliar - sanitar este 
coordonata de catre un sef serviciu. 
Serviciul de specialitate medical, medico-sanitar si  auxiliar - sanitar are urmatoarele atributii : 
a) evaluează la internare gradul de dependenţă al persoanei vârstnice şi propune repartizarea 
acesteia în secţia corespunzătoare nevoilor identificate  
b) acordară primul ajutor 
c) monitorizează parametrii fiziologici 
d) asigură asistenta medicala curenta 
e) asigură administrarea medicamentelor 
f) efectuează imunizari 
g) efectuează recoltări de produse biologice 
h) acordă ingrijire plăgilor, escarelor, ochilor, mucoaselor, fistulelor etc. 
i) iau măsuri pentru calmarea si tratarea durerii; 
j) acordă consultatii de specialitate 
k) asigură igiena individuala a beneficiarilor in stare grava 
l) asigură igiena paturilor si a intregului mobilier din camere 
m) sprijină bolnavii grav sa se alimenteze si sa se deplaseze 
n) asigură inlocuirea si transportul rufariei murdare in conditiile stabilite de normele de igiena 
o) asigură spalarea veselei si tacamurilor persoanelor imobilizate 
p) asigură pastrarea si folosirea in bune conditii a inventarului pe care il are in primire. 
q)colaborează cu compartimentul social în identificarea problemelor privind îngrijirea 
persoanelor instituţionalizate, în elaborarea şi aplicarea planului individualizat de asistenta si 
ingrijire; 
r) acordă asistenţă medicală preventivă, curativă, de recuperare şi paliativă beneficiarilor, fără 
nicio discriminare, folosind formele cele mai eficiente de tratament; 
s) recomandă investigaţii paraclinice pentru stabilirea diagnosticului şi evaluarea statusului clinic 
periodic, in limita contractului încheiat cu un laborator de analize medicale; 
t) efectueaza eliberari de medicamente si materiale sanitare pe baza Condicii de prescriptie 
medicamente si materiale sanitare; 
u) asigură deplasarea pacienţilor la consultaţii de specialitate în alte instituţii spitaliceşti, instituţii 
bancare, Casa Judeţeană de Pensii 
v) asigură respectarea cerinţelor Sistemului de Management Integrat CMSSSA 
 
            Art. 39 - Serviciul administrativ se afla in subordinea contabilului sef si este coordonat de 
un sef serviciu.  
Serviciul administrativ are urmatoarele atributii : 
a) răspunde de administrarea bunurilor instituţiei – coordonează activităţile de gestionare a 
mijloacelor fixe şi a obiectelor de inventar, de organizarea activităţilor de pază şi P.S.I ale 
instituţiei; 
b) colaborează şi sprijină compartimentul achiziţii publice pentru organizarea şi desfăşurarea 
procedurilor legale de achiziţii (licitaţii, cereri de oferte, negocieri etc.) în vederea achiziţionării 
de produse, executarii de lucrări şi prestarii de servicii, conform legislaţiei în vigoare; 
c) asigură administrarea tehnică si functionala a clădirilor instituţiei şi asigurarea condiţiilor 
optime pentru buna desfăşurare a activităţilor în Cămin; 
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d) ţine evidenţa generală a obiectelor de inventar şi mijloacelor fixe în fişa de evidenţă şi 
registrul mijloacelor fixe; 
e) asigura mentenanta utilajelor, echipamentelor si mijloacelor auto; 
f) asigura respectarea Normelor legale privind prevenirea si stingerea incendiilor; 
g) asigura buna desfasurarea a activitatii din spalatorie – lenjerie, din blocul alimentar si din 
atelierului de intretinere si reparatii, din cadrul Caminului 
h) asigură şi gestionează arhiva instituţiei în condiţiile legii; 
i) asigură respectarea cerinţelor Sistemului de Management Integrat CMSSSA 

 
 Art. 42 - Compartiment management integrat CMSSSA functioneaza in subordinea 
directorului, si are ca atributii implementarea, mentinerea si imbunatatirea celor 4 sisteme de 
management : sistem de managent al calitatii, sistem de management de mediu, sistem de 
management al sigurantei alimentului si sistem de management al sanatatii si securitatii 
ocupationale 
 
 
       DIRECTOR,                                                   COMPARTIMENT JURIDIC, 
Alexandru Valentin Giurca                                        c.j.Mihaela Mirea 
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