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                      ROMÂNIA                                                                            
                JUDEŢUL BIHOR 
CONSILIUL LOCAL AL ORA ŞULUI 
              VALEA LUI MIHAI 

 

 

H O T Ă R Â R E 
privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a  

Centrului de asistenţă medico-socială Valea lui Mihai 
 
 

Consiliul Local al Oraşului Valea lui Mihai, 
Având în vedere: 
- Proiectul de hotărâre iniţiat de Primarul Oraşului Valea lui Mihai, avizat 

favorabil de comisia de specialitate a Consiliului Local al Oraşului Valea lui Mihai, 
- Referatul de aprobare la proiectul de hotărâre, nr.949/18 februarie 2016 şi 

Raportul de specialitate nr.950/18 februarie 2016 întocmite în baza adresei Centrului de 
asistenţă medico-socială Valea lui Mihai, nr.38/CL/16 februarie 2016 prin care se 
transmite Regulamentul de organizare şi funcţionare a centrului,  

- Prevederile art.3 alin.(1), art.4 alin.(1), poziţia 1 din Nomenclatorul 
serviciilor sociale pecum şi Anexa nr.11 – Regulament-cadru de organizare şi 
funcţionare a serviciului sociale cu cazare: Centrul …, din H.G. nr.867/2015 pentru 
aprobarea Nomenclatorului serviciilor sociale, precum şi a regulamentelor cadru de 
organizare şi funcţionare a serviciilor sociale,  

În baza art.36 alin.(1), alin (2) lit. d, alin.(6) lit.a, pct.2, art.45 şi art.115 alin. 
(1) lit. b din Legea administraţiei publice locale, nr.215/2001, republicată,  cu 
modificările şi completările utlerioare, 
 

H O T Ă R Ă Ş T E 

Art.1 : Se aprobă Regulamentul de organizare şi funcţionare a Centrului de 
asistenţă medico-socială Valea lui Mihai, prevăzut în ANEXA care face parte integrantă 
din prezenta hotărâre. 

 
Art.2 : Prezenta hotărâre se comunică cu: 
- Instituţia Prefectului – Judeţul Bihor 
- Primarul Oraşului Valea lui Mihai 
- Centrul de asistenţă medico-socială Valea lui Mihai 
- se aduce la cunoştinţă publică prin afişare pe site-ul www.valealuimihai.ro  
- la dosar. 

 
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE:                                     

            Pap Sándor-György                              SECRETARUL ORAŞULUI VALEA LUI MIHAI,  

                                                                                                         Todor Maria    

 

Nr.14 din 26 februarie 2016 
Hotărârea a fost adoptată cu: - 15 voturi PENTRU 

        -   0  voturi ÎMPOTRIVĂ 
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CONSILIUL LOCAL AL ORA ŞULUI     ANEXĂ 
              VALEA LUI MIHAI             la Hotărârea nr.14/26 februarie 2016 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

R E G U L A M E N T  
 

de organizare şi funcţionare a 
 

CENTRULUI DE ASISTEN ȚĂ MEDICO-SOCIAL Ă  
VALEA LUI MIHAI  
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CAPITOLUL I: DISPOZI ȚII GENERALE 
 

Art.1: (1)Regulamentul de organizare şi funcţionare este un document 
propriu CENTRULUI DE ASISTENȚĂ MEDICO-SOCIALĂ VALEA LUI MIHAI, 
aprobat prin Hotărâre a Consiliului Local al Orasului Valea lui Mihai, Judeţul Bihor, în 
vederea asigurării funcţionării acestuia cu respectarea standardelor minime de calitate 
aplicabile şi a asigurării accesului persoanelor beneficiare la informaţii privind 
condiţiile de admitere, serviciile oferite, identificarea serviciului social potrivit 
Nomenclatorului, scopul acestuia, cadrul legal de înfiinţare, organizare şi funcţionare, 
principiile care stau la baza acordării serviciilor, funcţiile şi activităţile principale, 
drepturile şi obligaţiile persoanelor beneficiare, structura organizatorică, numărul de 
posturi şi categoriile de personal etc. 

(2) Prevederile prezentului regulament sunt obligatorii atât pentru persoanele 
beneficiare, cât şi pentru angajaţii centrului şi, după caz, pentru membrii familiei 
beneficiarilor, reprezentanţii legali/convenţionali, vizitatori. 

Art.2:  Definirea terminologiei, în sensul prezentului regulament: 
1. Furnizor de servicii medico-sociale - persoana fizică sau juridică, publică 

ori privată, acreditată conform legii în vederea acordării de servicii medico-
sociale, prevazută la art. 11 din Ordonanţa Guvernului nr. 68/2003 privind 
serviciile sociale, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 
515/2003, cu modificările şi completările ulterioare. 

2. Beneficiar de servicii medico-sociale - persoana aflată în situaţie de risc şi 
de dificultate socială, împreună cu familia acesteia, care necesită servicii 
medico-sociale, conform planului de intervenţie revizuit în urma evaluării 
complexe. 

3. Pacient - persoana sănătoasă sau bolnavă care utilizează serviciile de 
sănătate. 

4. Serviciile medico-sociale - ansamblu de măsuri şi acţiuni realizate pentru a 
răspunde nevoilor sociale individuale, familiale sau de grup în vederea 
prevenirii şi depăşirii unor situaţii de dificultate, vulnerabilitate sau de 
dependenţă pentru prezervarea autonomiei şi protecţiei persoanei, pentru 
prevenirea marginalizării şi excluziunii sociale, pentru promovarea 
incluziunii sociale şi în scopul creşterii calităţii vieţii, definite în condiţiile 
prevăzute de Ordonanţa Guvernului nr. 68/2003, aprobată cu modificări şi 
completări prin Legea nr. 515/2003, cu modificările şi completările 
ulterioare. 

5. Contractul pentru furnizarea de servicii medico-sociale - actul juridic 
încheiat între o persoană fizică sau juridică, publică ori privată, acreditată 
conform legii să acorde servicii medico-sociale, denumită furnizor de 
servicii medico-sociale, şi o persoană fizică aflată în situaţie de risc sau de 
dificultate socială, denumită beneficiar de servicii medico-sociale, care 
exprimă acordul de voinţă al acestora în vederea acordării de servicii 
medico-sociale. 
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6. Contribu ţia beneficiarului de servicii medico-sociale – cota-parte din 
costul total al serviciilor acordate de furnizorul de servicii medico-sociale, 
în funcţie de tipul serviciului şi de situaţia materială a beneficiarului de 
servicii medico-sociale, care se materializează în bani. 

7. Modific ări de drept ale contractului de acordare de servicii medico-
sociale - modificările aduse contractelor de acordare de servicii medico-
sociale în mod independent de voinţa părţilor, în temeiul prevederilor unui 
act normativ. 

8. Obligaţiile beneficiarului de servicii medico-sociale - totalitatea 
îndatoririlor pe care beneficiarul de servicii medico-sociale şi le asumă prin 
contract şi pe care le va îndeplini valorificându-şi maximal potenţialul 
psiho-fizic. 

9. Reevaluarea situaţiei beneficiarului de servicii medico-sociale - 
activitatea obligatorie a furnizorului de servicii medico-sociale de a evalua 
situaţia beneficiarului de servicii medico-sociale după acordarea de servicii 
medico-sociale pe o anumită perioadă. 

10. Standarde minimale de calitate - ansamblul de cerinţe privind cadrul 
organizatoric şi material, resursele umane şi financiare în vederea atingerii 
nivelului de performanţă obligatoriu pentru toţi furnizorii de servicii sociale 
specializate, aprobate în condiţiile legii. 

11. Forţa majoră - eveniment mai presus de controlul părţilor, care nu se 
datorează greşelii sau vinei acestora, care nu putea fi prevăzut în momentul 
încheierii contractului şi care face imposibilă executarea şi, respectiv, 
îndeplinirea acestuia. 

12. Discriminare - distincţia care se face între persoane aflate în situaţii 
similare pe baza rasei, sexului, vârstei, apartenenţei etnice, originii 
naţionale sau sociale, religiei, opţiunilor politice sau antipatiei personale. 

13. Îngrijiri de s ănătate - serviciile medicale, serviciile comunitare şi 
serviciile conexe actului medical. 

14. Intervenţie medicală - orice examinare, tratament sau alt act medical în 
scop de diagnostic preventiv, terapeutic ori de reabilitare. 

15. Îngrijiri terminale  - îngrijirile acordate unui pacient cu mijloacele de 
tratament disponibile, atunci când nu mai este posibilă îmbunătăţirea 
prognozei fatale a stării de boală, precum şi îngrijirile acordate în 
apropierea decesului. 

16. Evaluarea iniţială - activitatea de identificare / determinare a naturii 
cauzelor, a stării actuale de dezvoltare şi de integrare socială a 
beneficiarului de servicii medico-sociale, precum şi a prognosticului 
acestora, efectuată prin utilizarea de metode şi tehnici specifice profesiilor 
sociale, de către furnizorul de servicii medico-sociale. Scopurile evaluării 
sunt cunoaşterea şi înţelegerea problemelor cu care se confruntă 
beneficiarul de servicii medico-sociale şi identificarea măsurilor iniţiale 
pentru elaborarea planului iniţial de măsuri. 

17. Planul individualizat de asistenţă şi îngrijire  - ansamblul de măsuri şi 
servicii adecvate şi individualizate potrivit nevoilor sociale identificate ca 
urmare a efectuării evaluării complexe, cuprinzând programarea serviciilor 
medico-sociale, personalul responsabil şi procedurile de acordare a 
serviciilor medico-sociale. 
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18. Evaluarea complexă - activitatea de investigare şi analiză a stării actuale 
de dezvoltare şi de integrare socială a beneficiarului de servicii medico-
sociale, a cauzelor care au generat şi care întreţin situaţia de dificultate în 
care acesta se află, precum şi a prognosticului acestora, utilizându-se 
instrumente şi tehnici standardizate specifice domeniilor: asistenţă socială, 
psihologic, educaţional, medical, juridic. 

 
CAPITOLUL II: IDENTIFICAREA SERVICIULUI SOCIAL 
 

Art.3:  Centrul de Asistență Medico-Socială Valea lui Mihai este o instituţie 
publică specializată de interes local, cu personalitate juridică, în subordinea 
administrativă şi financiară a Consiliului Local al Orașului Valea lui Mihai, care acordă 
servicii de îngrijire, servicii medicale, precum şi servicii sociale persoanelor cu nevoi 
medico-sociale. 

Art.4:  Centrul de Asistență Medico-Socială Valea lui Mihai, cu sediul în 
oraşul Valea lui Mihai, str.Munkacsi Mihaly, nr.5/A, județul Bihor, cod de identificare 
fiscală (CIF) 15789868, este acreditat ca furnizor de servicii, în conformitate cu 
prevederile Legii nr. 197/2012 privind asigurarea calității în domeniul serviciilor 
sociale, cu modificările ulterioare și este autorizat să acorde servicii sociale pe perioadă 
nedeterminată, conform Certificatului de acreditare seria AF nr. 001381, eliberat la data 
10.07.2014, de către Ministerul Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor 
Vârstnice. 

Art.5:  (1) Centrul de Asistență Medico-Socială Valea lui Mihai este o unitate 
rezidențială care asistă beneficiarii la sediul unității. 

(2) Serviciul social denumit „SERVICIU PUBLIC DE ASISTENŢĂ MEDICO-
SOCIALĂ PERMANENTĂ CU CAZARE", este înfiinţat şi administrat de furnizorul de 
servicii sociale, denumit CENTRUL DE ASISTENȚĂ MEDICO-SOCIALĂ VALEA 
LUI MIHAI și deţine Licenţa de funcţionare definitivă/provizorie nr. ____________. 

Art.6:  Centrul de Asistență Medico-Socială Valea lui Mihai acordă serviciile 
medico-sociale pe toată perioada internării beneficiarului în unitate, în funcţie de 
nevoile acestuia. 

Art.7:  Serviciile medicale şi de îngrijire asigurate în Centrul de Asistență 
Medico-Socială Valea lui Mihai sunt prevăzute în anexa care face parte din 
Instrucţiunile nr. 1/507 din 28 iulie 2003 de aplicare a Normelor privind organizarea, 
funcţionarea şi finanţarea unităţilor de asistenţă medico-sociale, aprobate prin Hotărârea 
Guvernului nr. 412/2003, la acestea fiind adăugate serviciile recomandate la externarea 
din unităţile cu paturi, cuprinse în biletele de ieşire, scrisori medicale, planuri de 
recuperare etc. 

Art.8:  Centrul de Asistență Medico-Socială Valea lui Mihai este o unitate 
rezidențială, care acordă următoarele servicii: 

A. SERVICII MEDICALE: 
• evaluarea la internarea în unitate; 
• efectuarea de măsurători antropometrice; 
• consultarea zilnică a pacientului; 
• acordarea primului ajutor; 
• monitorizarea parametrilor fiziologici: temperatură, respiraţie, puls, 

tensiune arterială, diureză, scaun; 
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• administrarea medicaţiei prescrise de medicul unităţii sau medicul 
specialist; 

• administrarea medicamentelor per os, intravenos, intramuscular, 
subcutanat, intradermic, prin perfuzie endovenoasă, pe suprafaţa 
tegumentelor şi a mucoaselor, prin seringă automată; 

• efectuarea de imunizări; 
• măsurarea glicemiei cu glucometrul; 
• recoltarea de produse biologice; 
• clismă cu scop evacuator; 
• clismă cu scop terapeutic; 
• alimentare artificială pe sondă gastrică sau nazogastrică şi pe gastrostomă; 
• spălătură vaginală; 
• masajul limfedemului; 
• mobilizare, masaj, aplicaţii medicamentoase locale, utilizarea colacilor de 

cauciuc şi a rulourilor pentru evitarea escarelor de decubit; 
• schimbarea poziţiei, tapotaj, fizioterapie respiratorie pentru evitarea 

complicaţiilor pulmonare; 
• mobilizare, masaj, bandaj compresiv, aplicaţii medicamentoase locale 

pentru evitarea complicaţiilor vasculare la membrele inferioare; 
• îngrijirea plăgilor simple şi suprainfectate; 
• îngrijirea escarelor multiple; 
• îngrijirea tubului de dren; 
• îngrijirea canulei traheale; 
• îngrijirea ochilor, mucoasei nazale şi a mucoasei bucale; 
• suprimarea firelor de sutură; 
• îngrijirea stomelor şi fistulelor; 
• aplicarea de prişniţe şi cataplasme; 
• calmarea şi tratarea durerii; 
• examinare şi evaluare psihologică. 

B. SERVICII DE ÎNGRIJIRE ȘI GĂZDUIRE: 

• găzduire pe perioadă nedeterminată; 
• hrănire şi hidratare; 
• activități de menaj și spălătorie; 
• toaleta persoanei internate: parţială, totală la pat, totală la baie, cu ajutorul 

dispozitivelor de susţinere; 
• evacuarea manuală a fecaloamelor; 
• aplicarea de pampers, ploscă, bazinet; 
• igiena eliminărilor; 
• ajutor pentru igiena corporală; 
• ajutor la îmbrăcare/dezbrăcare; 
• transfer şi mobilizare; 
• deplasare în interior; 
• facilitarea deplasării în exterior; 
• efectuarea cumpărăturilor; 
• companie etc. 
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C. SERVICII SOCIALE ŞI DE SUPORT: 
• asigurarea unui nivel maxim posibil de autonomie şi siguranţă; 
• asigurarea unor condiţii de îngrijire care să respecte identitatea, integritatea 
şi demnitatea persoanei; 

• asigurarea menţinerii capacităţilor fizice şi intelectuale a persoanei; 
• asigurarea consilierii şi informării atât a asistaţilor, cât şi a familiilor 

acestora privind problematica socială (probleme familiale, psihologice şi 
altele asemenea); 

• intervenţii pentru prevenirea şi combaterea instituţionalizării prelungite; 
• stimularea participării la viaţa socială; 
• facilitarea şi încurajarea legăturilor interumane, inclusiv cu familiile 

proprii; 
• organizarea de activităţi psihosociale şi culturale; 
• identificarea mediilor în care poate fi integrată persoana internată timp 

îndelungat; 
• acordarea sprijinului, după caz, beneficiarilor în vederea obţinerii unor 

ajutoare băneşti, materiale şi sociale, pensii, indemnizaţii de handicap şi 
altele asemenea; 

• activităţi de administrare şi gestionare; 
• activităţi de terapie ocupaţională; 
• activităţi de petrecere a timpului liber; 
• suport emoţional etc. 
• *** În cazul decesului asistatului care nu are aparţinători, demersurile 

pentru înmormântarea acestuia se fac de către unitate, în conformitate cu 
religia asistatului, cheltuielile de înmormântare fiind suportate de către 
unitate. 

D. SERVICII DE RECUPERARE ŞI REABILITARE: 
• recuperarea afecţiunilor posttraumatice: fracturi, entorse, luxaţii, leziuni 

ligamentare; 
• recuperarea status postoperator: artroscopii, hernii de disc, artroplastii 

totale/parţiale, diverse leziuni posttraumatice rezolvate chirurgical; 
• recuperarea afecţiunilor reumatismale: artroze, artrite, periartrite, tendinite, 

bursite, poliartrită reumatoidă, spondilită anchilozantă, artrită psoriazică, 
polimialgii, polimiozite, osteoartrite; 

• recuperarea afecţiunilor neurologice: mono-hemi-para-tetra plegii şi 
paralizii, hernii de disc, scleroză multiplă, ataxii, neuropatii, polineuropatii, 
nevralgii, distrofii musculare, traumatisme ale nervilor; 

• recuperarea afecţiunilor aparatului locomotor: deviaţii de ax ale coloanei 
vertebrale – cifoze/scolioze/lordoze, deviaţii la nivelul mâinii/piciorului/ 
genunchiului; 

• reabilitare funcţională: reabilitare tonus/forţă/rezistenţă musculară, 
reabilitarea coordonării neurologice, reabilitarea statului în şezut, 
reabilitarea ridicării în picioare, reabilitarea mersului, reabilitarea 
prehensiunii şi a mişcărilor de fineţe; 

• proceduri în scop profilactic şi terapeutic: masaj terapeutic, mobilizarea 
zilnică activă şi pasivă, fizioterapie, electroterapie, kinetoterapie 
individuală, ergoterapie. 
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Art.9:  Asigurarea continuităţii asistenţei medicale se asigură prin chemări de la 

domiciliu în conformitate cu dispoziţiile legale în vigoare. 
Art.10:  Serviciile sociale prevăzute la art.8, sunt asigurate de personal 

specializat angajat al unităţii. 
 
CAPITOLUL III: SCOPUL CENTRULUI DE ASISTEN ȚĂ MEDICO-SOCIAL Ă  
                               VALEA LUI MIHAI 
 

Art.11:  Misiunea Centrului de Asistență Medico-Socială Valea lui Mihai este 
de a acorda asistenţă medico-socială persoanelor cu afecţiuni cronice medii sau grave, 
care necesită permanent sau temporar supraveghere, asistare, îngrijire, tratament și care, 
din cauza unor motive de natură economică, fizică, psihică sau socială, nu au 
posibilitatea să își asigure nevoile sociale, să își dezvolte propriile capacități și 
competențe pentru integrarea socială. 

Art.12:  Scopul Centrului de Asistență Medico-Socială Valea lui Mihai este 
de a asigura beneficiarilor un nivel maxim posibil de autonomie și siguranță; asigurarea 
unor condiții de îngrijire care să respecte identitatea, integritatea și demnitatea 
beneficiarilor; asigurarea menținerii capacităților fizice și intelectuale; intervenții pentru 
prevenirea și combaterea instituționalizării prelungite; stimularea participării 
beneficiarilor la viața socială; facilitarea și încurajarea legăturilor interumane, inclusiv 
cu familiile proprii; și identificarea mediilor în care poate fi integrată persoana internată 
timp îndelungat. 

Art.13:  Centrul de Asistență Medico-Socială Valea lui Mihai doreşte să 
îmbunătăţească starea generală de sănătate a beneficiarilor prin supraveghere medicală 
permanentă, să creeze un mediu plăcut, să înlăture sau să limiteze situaţiile de 
dificultate ori vulnerabilitate în care se pot afla la un moment dat beneficiarii sau 
familiile acestora, situaţii care pot duce la marginalizare şi excludere socială, să ajute 
beneficiarii să îşi dezvolte autonomia personală şi creşterea independenţei, creşterea 
calităţii serviciilor medico-sociale oferite şi creşterea gradului de satisfacţie al 
beneficiarilor, asigurarea unui standard decent de viaţă, îmbunătăţirea relaţiilor 
interpersonale şi combaterea comportamentului retras, reducerea anxietăţii, evitarea 
dependenţei de serviciile medico-sociale sau suportul social, creşterea nivelului de 
conştientizare a persoanei şi a capacităţii de autocontrol. 

Art.14:  Serviciile sociale sunt integrate cu alte tipuri de servicii medicale, de 
îngrijire şi găzduire ţinând cont de vârsta, diagnosticul medical şi social, precum şi de 
potenţialul restant al beneficiarilor. 

Art.15:  Centrul de asistenţă medico-socială are următoarele atribuţii: 
- asigură furnizarea serviciilor sociale în interesul beneficiarilor şi în baza 

contractului încheiat cu acesta; 
- asigură furnizarea serviciilor sociale cu găzduire permanentă; 
- asigură întreţinerea şi folosirea eficientă a bazei materiale şi a bunurilor din 

dotare; 
- întocmeşte proiecte și programe proprii care să asigure creşterea calităţii 

activităţii, potrivit politicilor şi strategiilor naţionale, judeţene sau locale; 
- organizează activităţi de socializare în vederea relaţionării beneficiarilor cu 

mediul exterior instituţiei; 
- acordă sprijin şi asistenţă de specialitate în vederea prevenirii situaţiilor 

care pun în pericol siguranţa beneficiarilor; 
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- dezvoltă parteneriate şi colaborează cu organizaţii, instituţii şi alte forme 
organizate ale societăţii civile, interne şi internaţionale, în condiţiile legii, 
în vederea diversificării serviciilor sociale furnizate; 

- elaborează şi realizează proiecte şi programe de finanţare; 
- asigură îndeplinirea măsurilor de aducere la cunoştinţă atât personalului, 

cât şi beneficiarilor a prevederilor regulamentului propriu de organizare şi 
funcţionare; 

- elaborează carta drepturilor specifică tipurilor de beneficiari cărora li se 
adresează; 

- instituie măsuri de prevenire şi combatere a traficului şi consumului ilicit 
de droguri. 

 
CAPITOLUL IV: CADRUL LEGAL DE ÎNFIIN ȚARE, ORGANIZARE ȘI  
                                     FUNCȚIONARE 
 

Art.16:  Centrul de Asistență Medico-Socială Valea lui Mihai s-a înfiinţat ca 
instituţie rezidenţială cu personalitate juridică, prin Hotărârea Consiliului Local al 
Orasului Valea lui Mihai nr.28 din 04.07.2003, în conformitate cu H.G. nr.412/2003 și 
a Instrucţiunilor nr. 1/507/2003. 

Art.17:  Înfiin ţarea s-a realizat după evaluarea de către Direcţia de Sănătate 
Publică Bihor şi Direcţia Generală de Muncă şi Solidaritate Socială Bihor, ţinând cont 
de nevoile medico-sociale ale populaţiei. 

Art.18:  Propunerea de înfiinţare a Centrului de Asistență Medico-Socială 
Valea lui Mihai s-a făcut de către Primarul Orasului Valea lui Mihai, pe baza 
documentaţiei şi fundamentării prezentate de Serviciul Public de Asistenţă Socială de la 
nivelul Consiliului Local al Oraşului Valea lui Mihai. 

Art.19: Unitatea de Asistenţă Medico-Socială pentru bolnavi cronici Valea lui 
Mihai funcţionează din data de 01.10.2003, sub actuala denumire de Centrul de 
Asistență Medico-Socială Valea lui Mihai, în prezentcu 36 de paturi pentru adulţi. 

Art.20: Centrul de Asistență Medico-Socială Valea lui Mihai funcţionează cu 
respectarea prevederilor cadrului general de organizare şi funcţionare a serviciilor 
sociale, reglementat de: 

- H.G.nr.412/2003 pentru aprobarea Normelor privind organizarea, 
funcţionarea şi finanţarea unităţilor de asistenţă medico-sociale; 

- Instrucţiunile nr. 1/507/2003 de aplicare a Normelor privind organizarea, 
funcţionarea şi finanţarea unităţilor de asistenţă medico-sociale, aprobate prin Hotărârea 
Guvernului nr. 412/2003; 

- O.G.nr.70/2002 privind administrarea unităţilor sanitare publice de interes 
judeţean şi local; 

- Legea nr.99/.2004 pentru aprobarea O.G. nr. 70/2002 privind administrarea 
unităţilor sanitare publice de interes judeţean şi local; 

- Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătaţii; 
- H.G.nr.539/2005 pentru aprobarea Nomenclatorului instituțiilor de asistență 

socială și a structurii orientative de personal, a Regulamentului-cadru de organizare și 
funcționare a instituțiilor de asistență socială, precum și a Normelor metodologice de 
aplicare a prevederilor Ordonanței Guvernului nr. 68/2003 privind serviciile sociale; 

- H.G. nr.1007/2005 privind modificarea H.G. nr. 539/2005 pentru aprobarea 
Nomenclatorului instituţiilor de asistenţă socială şi a structurii orientative de personal, a 
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Regulamentului - cadru de organizare şi funcţionare a instituţiilor de asistenţă socială, 
precum şi a Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei Guvernului 
nr. 68/2003 privind serviciile sociale; 

- H.G. nr. 867/2015 pentru aprobarea Nomenclatorului serviciilor sociale, 
precum și a regulamentelor-cadru de organizare și funcționare a serviciilor sociale; 

- H.G. nr. 459/2010 pentru aprobarea standardului de cost/an pentru servicii 
acordate în unitățile medico-sociale și a unor normative privind personalul din unităţile 
de asistenţă medico-socială și personalul care desfășoară activități de asistență medicală 
comunitară; 

- Legea asistenței sociale nr. 292/2011, cu modificările ulterioare; precum şi 
a altor acte normative secundare aplicabile domeniului: 

o Legea nr.17/2000 privind asistenţa socială a persoanelor vârstnice, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

o Legea nr.448/2006, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare; 

o Legea nr.217/2003 pentru prevenirea şi combaterea violenţei în familie, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare, etc. 

Art.21:  Standardul minim de calitate aplicabil Centrului de Asistență Medico-
Socială Valea lui Mihai, în baza căruia a fost eliberată licenţa de funcţionare a 
serviciului social, este: Anexa 10 - Standarde minime de calitate pentru serviciile 
sociale acordate în sistem integrat cu alte servicii de interes general, destinate 
persoanelor adulte, conform Ordinului nr.2126/2014 privind 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, serviciilor acordate în sistem integrat și cantinelor sociale. 

 
CAPITOLUL V: PRINCIPIILE CARE STAU LA BAZA ACORD ĂRII  
                                   SERVICIULUI SOCIAL 
 

Art.22:  Centrul de Asistență Medico-Socială Valea lui Mihai 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.23 : Principiile specifice care stau la baza prestării serviciilor sociale în 
cadrul Centrului de Asistență Medico-Socială Valea lui Mihai sunt următoarele: 

a) respectarea şi promovarea cu prioritate a interesului persoanei beneficiare; 
b) protejarea şi promovarea drepturilor persoanelor beneficiare în ceea ce 

priveşte egalitatea de şanse şi tratament, participarea egală, 
autodeterminarea, autonomia şi demnitatea personală şi întreprinderea de 
acţiuni nediscriminatorii şi pozitive cu privire la persoanele beneficiare; 

c) asigurarea protecţiei împotriva abuzului şi exploatării persoanei 
beneficiare; 

d) deschiderea către comunitate; 
e) asistarea persoanelor fără capacitate de exerciţiu în realizarea şi exercitarea 

drepturilor lor; 
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f) asigurarea în mod adecvat a unor modele de rol şi statut social, prin 
încadrarea în unitate a unui personal mixt; 

g) ascultarea opiniei persoanei beneficiare şi luarea în considerare a acesteia, 
ţinându-se cont, după caz, de vârsta şi de gradul său de maturitate, de 
discernământ şi capacitate de exerciţiu (cu respectarea prevederilor Legii 
sănătăţii mintale şi a protecţiei persoanelor cu tulburări psihice nr. 
487/2002, republicată); 

h) facilitarea menţinerii relaţiilor personale ale beneficiarului şi a contactelor 
directe, după caz, cu fraţii, părinţii, alte rude, prieteni, precum şi cu alte 
persoane faţă de care acesta a dezvoltat legături de ataşament; 

i) promovarea unui model familial de îngrijire a persoanei beneficiare; 
j) asigurarea unei îngrijiri individualizate şi personalizate a persoanei 

beneficiare; 
k) preocuparea permanentă pentru identificarea soluţiilor de integrare în 

familie sau, după caz, în comunitate, pentru scurtarea perioadei de prestare 
a serviciilor, în baza potenţialului şi abilităţilor persoanei beneficiare de a 
trăi independent; 

l) încurajarea iniţiativelor individuale ale persoanelor beneficiare şi a 
implicării active a acestora în soluţionarea situaţiilor de dificultate; 

m) asigurarea unei intervenţii profesioniste, prin echipe pluri-disciplinare; 
n) asigurarea confidenţialităţii şi a eticii profesionale; 
o) primordialitatea responsabilităţii persoanei, familiei cu privire la 

dezvoltarea propriilor capacităţi de integrare socială şi implicarea activă în 
soluţionarea situaţiilor de dificultate cu care se pot confrunta la un moment 
dat; 

p) colaborarea centrului cu serviciul public de asistenţă socială. 
 
CAPITOLUL VI: BENEFICIARII SERVICIILOR SOCIALE 
 

Art.24:  Beneficiarii serviciilor acordate în Centrul de Asistență Medico-
Socială Valea lui Mihai sunt persoane cu afecțiuni cronice care necesită permanent sau 
temporar supraveghere, asistare, îngrijire, tratament și care, din cauza unor motive de 
natură economică, fizică, psihică sau socială, nu au posibilitatea să își asigure nevoile 
sociale, să își dezvolte propriile capacitate și competențe pentru integrarea socială 
(Potrivit prevederilor art.1, alin.(1) din Instrucțiuni nr.1/507/2003 de aplicare a 
Normelor privind organizarea, funcționarea și finanțarea unităților de asistență medico-
sociale, aprobate prin H.G. nr.412/2003). 

Condiţiile de acces / admitere în centru 

Art.25:  Persoanele care beneficiază de serviciile furnizate de Centrul de 
Asistență Medico-Socială Valea lui Mihai sunt persoane cu nevoi medico-sociale 
stabilite conform prevederilor legale în vigoare, care, după caz, necesită supraveghere, 
asistare, îngrijire, tratament, precum şi servicii de inserţie şi reinserţie socială. 

Art.26:  Internarea în Centrul de Asistență Medico-Socială Valea lui Mihai se 
face la recomandarea unităţilor sanitare cu paturi şi este condiţionată de evaluarea 
medico-socială prealabilă, efectuată în conformitate cu grila de evaluare medico-socială 
aprobată prin reglementările comune ale Ministerului Sănătăţii şi ale Ministerului 
Muncii, Solidarității Sociale și Familiei (Anexa 1 din Ordinul nr. 491/180/2003 pentru 
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aprobarea Grilei de evaluare medico-socială a persoanelor care se internează în unităţi 
de asistenţă medico-sociale). 

Art.27:  Evaluarea medico-socială a persoanelor cu nevoi medico-sociale se 
face în unităţi sanitare cu paturi de către personalul medico-sanitar al acestor unităţi şi, 
respectiv, de către serviciul public de asistenţă socială din cadrul unităţilor 
administrativ-teritoriale în care îşi au domiciliul persoanele respective. 

Art.28:  Internarea în unitatea de asistenţă medico-socială a persoanelor cu 
nevoi medico-sociale este efectuată cu avizul conducerii unităţii, în limita locurilor 
disponibile şi a resurselor financiare. 

Actele necesare în vederea internării în centru 

Art.29:  Persoana care solicită internarea în Centrul de Asistență Medico-
Socială Valea lui Mihai trebuie să prezinte la internare acte cu privire la identitate, 
diagnostic şi problema socială pentru care se solicită intervenţia socială; acte care vor 
constitui baza de referinţă pentru internare şi care vor fi necesare dosarului medical şi 
dosarului social al beneficiarului, întocmite în unitate, după cum urmează: 

1. Cerere de admitere în centru, în original, semnată de solicitant şi 
reprezentant, dacă este cazul 

2. Grila de evaluare conform H.G. nr.412/2003 completată de serviciul public 
de asistenţă socială din cadrul unităţii administrativ-teritoriale în care îşi are 
domiciliul solicitantul şi de către medicul specialist de la secţia cu paturi 
(cu nr. de înregistrare, semnată, ştampilată și parafată) 

3. Anchetă socială detailată completată de serviciul public de asistenţă socială 
din cadrul u.a.t. în care îşi are domiciliul solicitantul 

4. Bilet de trimitere de la medicul specialist (care completează şi evaluarea 
medicală din grila de evaluare menționată la pct. 2) 

5. Adeverinţă medicală de la medicul de familie cu antecedentele patologice 
şi schema terapeutică a tratamentului urmat, bilete de ieşire din spital, 
scrisori medicale, dacă e cazul etc. 

6. Cupon de pensie – copie - sau alte acte doveditoare privind veniturile 
7. Buletin / carte de identitate – original şi copie 
8. Certificat de naştere – copie 
9. Certificat de căsătorie – copie – dacă este cazul 

10. Certificat de deces al soţului/soţiei sau sentinţă de divorţ – copie - dacă este 
cazul 

11. Certificat de încadrare în grad de handicap – copie – dacă este cazul 
12. Dosar cu şină 

Criteriile de eligibilitate și de prioritate în vederea internării în centru  

Art.30:  Selectarea persoanelor care dobândesc acces la serviciile de asistenţă 
medico-socială a unităţii se bazează pe criterii obiective şi transparente, fără loc de 
discriminare, favoritism sau decizii arbitrare. 

Art.31:  Persoana care solicită internarea în Centrul de Asistență Medico-
Socială Valea lui Mihai  trebuie să îndeplinească unele condiţii de eligibilitate, astfel, 
potrivit prevederilor art.3 din Legea nr. 17/2000 privind asistenţa socială a persoanelor 
vârstnice, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, îngrijirea persoanelor 
vârstnice în cămine poate fi dispusă cu titlu de excepţie pentru persoana care: 

a. nu are familie sau nu se află în întreţinerea unei sau unor persoane obligate 
la aceasta, potrivit dispoziţiilor legale în vigoare; 
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b. nu are locuinţă şi nici posibilitatea de a-şi asigura condiţiile de locuit pe 
baza resurselor proprii; 

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

d. nu se poate gospodări singură sau necesită îngrijire specializată; 
e. se află în imposibilitatea de a-şi asigura nevoile sociomedicale, datorită 

bolii ori stării fizice sau psihice. 
Art.32:  Accesul unei persoane în Centrul de Asistență Medico-Socială Valea 

lui Mihai se face avându-se în vedere prevederile art.16 din Legea nr. 17/2000 privind 
asistenţa socială a persoanelor vârstnice, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare, după următoarele criterii de prioritate: 

a) Persoana necesită îngrijire medicală permanentă deosebită, care nu poate fi 
asigurată la domiciliu; 

b) Persoana nu se poate gospodări singură; 
c) Persoana este lipsită de susţinători legali sau aceştia nu pot să îşi 

îndeplinească obligaţiile datorită stării de sănătate sau a situaţiei economice 
şi a sarcinilor familiale; 

d) Persoana nu are locuinţă şi nu realizează venituri proprii. 

Comisia de verificare și aprobare a dosarelor depuse în vederea admiterii în centru 

Art.33: Actele prezentate la internare sunt analizate de Comisia de verificare 
şi aprobare a dosarelor depuse în vederea internării în unitate, stabilindu-se astfel o listă 
prioritară, avându-se în vedere criteriile enumerate la art.31 și art.32 din prezentul 
regulament. 

Art.34: Comisia de verificare și aprobare a dosarelor depuse în vederea 
internării asistaților în unitate este compusă dintr-o echipă pluridisciplinară, formată din 
medic, asistent social și director. 

Art.35:  Toate dosarele depuse vor fi înscrise pe lista de programare, 
soluționarea cererilor făcându-se în funcție de locurile disponibile din unitate, în cazul 
unor transferuri ale beneficiarilor în programe de reabilitare şi reinserţie socială, în 
cazul reintegrării acestora în familie sau în cazul decesului beneficiarului. 
 

Modalitatea de încheiere a contractului de furnizare de servicii și 
modalitatea de stabilire a contribuţiei beneficiarului 

Art.36: La internarea asistatului în Centrul de Asistență Medico-Socială 
Valea lui Mihai se va încheia contractul de acordare a serviciilor medico-sociale pe 
perioadă determinată de 6 luni, cu posibilitatea de prelungire în urma reevaluarii. 

Art.37 : Formatul şi conţinutul contractului de acordare a serviciilor medico-
sociale este stabilit de conducerea Centrului de Asistență Medico-Socială Valea lui 
Mihai, în baza modelului aprobat prin 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 Ministerul 
Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei. 

Art.38: La internarea asistatului în Centrul de Asistență Medico-Socială 
Valea lui Mihai, odată cu contractul de acordare a serviciilor medico-sociale, se va 
încheia și angajamentul de plată, care va fi anexă a contractului. 
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Art.39:  Contractul de acordare a serviciilor medico-sociale și angajamentul 
de plată vor intra în legalitate de la data semnării contractului între părţi și va fi valabil 
până la externarea/decesul beneficiarului. 

Art.40: Contribuția datorată de beneficiar se va calcula pe baza Hotărârii 
Consiliului Local al Orasului Valea lui Mihai nr.37/2012, cu posibilitate de modificare 
prin hotărâre a consiliului local. 

Art.41:  Contribuţia datorată de beneficiar se va achita lunar la caseria 
Centrului de Asistență Medico-Socială Valea lui Mihai, până in ultima zi a fiecarei luni, 
casierul eliberând o chitanţă beneficiarului în momentul achitării contribuţiei. 

Art.42: Contribuţia stabilită în angajamentul de plată poate fi modificată în 
baza Hotărârii Consiliului Local al Orasului Valea lui Mihai. 

Art.43:  În cazul în care reprezentantul beneficiarului participă la plata 
contribuţiei datorate de beneficiar, angajamentul de plată va fi semnat obligatoriu şi de 
către acesta. 

Art.44: Contractul de acordare a serviciilor medico-sociale și angajamentul 
de plată vor fi pastrate în dosarul social al beneficiarului. 

Condiţiile de încetare / sistare a serviciilor 

Art.45:  Centrul de Asistență Medico-Socială Valea lui Mihai elaborează şi 
aplică o procedură proprie de încetare / sistare a serviciilor. 

Art.46: Principalele situaţii în care centrul încetează/sistează serviciile pe 
perioadă nedeterminată, precum şi modalităţile de intervenţie sunt următoarele: 

- la cererea beneficiarului care are prezervată capacitatea de discernământ, 
sub semnătură (se solicită beneficiarului să indice în scris locul de 
domiciliu/reşedinţă); în termen de maxim 15 zile de la ieşirea beneficiarului 
din centru, se notifică în scris serviciul public de asistenţă socială de la 
nivelul primăriei localităţii pe a cărei rază teritorială va locui persoana 
respectivă cu privire la prezenţa beneficiarului în localitate; 

- după caz, la cererea reprezentantului legal al beneficiarului lipsit de 
discernământ şi angajamentul scris al acestuia cu privire la respectarea 
obligaţiei de a asigura găzduirea, îngrijirea şi întreţinerea beneficiarului; în 
termen de maxim 48 ore de la ieşirea beneficiarului, centrul notifică 
telefonic şi în scris, serviciul public de asistenţă socială pe a cărei rază 
teritorială va locui beneficiarul despre prezenţa acestuia în localitate, pentru 
a facilita verificarea condiţiilor de găzduire şi îngrijire oferite; 

- transfer pe perioadă nedeterminată în alt centru de tip rezidențial/altă 
instituţie, la cererea scrisă a beneficiarului sau, după caz, a reprezentantului 
său legal; anterior ieşirii beneficiarului din centru se verifică acordul 
centrului/instituţiei în care se va transfera acesta; 

- la recomandarea centrului rezidenţial care nu mai are capacitatea de a 
acorda toate serviciile corespunzătoare nevoilor beneficiarului sau se 
închide; cu minim 30 de zile anterior datei când se estimează încetarea 
serviciilor, centrul stabileşte, împreună cu beneficiarul şi serviciul public de 
asistenţă socială pe a cărei rază teritorială îşi are sediul centrul, modul de 
soluţionare a situaţiei fiecărui beneficiar (transfer în alt centru, revenire în 
familie pe perioadă determinată, alte situaţii etc.); 

- refuzul obiectiv al beneficiarului de a mai primi servicii, exprimat în mod 
direct sau prin reprezentantul legal al acestuia; 

- în caz de deces al beneficiarului; caz în care se ataşează la dosarul 
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beneficiarului copie de pe certificatul de deces al acestuia; 
- scopul contractului a fost atins şi beneficiarul se poate reintegra în famile, 

fiind considerat ca recuperat parţial sau total din punct de vedere medical şi 
social; 

- nerespectarea în mod repetat de către beneficiar a regulamentului de ordine 
interioară a centrului, în cazul în care beneficiarul are un comportament 
inadecvat care face incompatibilă găzduirea acestuia în centru în condiţii de 
securitate pentru el și pentru ceilalţi beneficiari, sau pentru personalul 
centrului; 

- când nu se mai respectă clauzele contractuale de către beneficiar. 
Art.47:  Încetarea/sistarea serviciilor acordate beneficiarului în ultimele două 

situaţii menţionate la art.46, se realizează de conducătorul centrului sau cu acordul unei 
comisii formate din conducătorul centrului, 2 reprezentanţi ai personalului, 
responsabilul de caz şi 1-2 reprezentanţi ai beneficiarului. 

Drepturile beneficiarilor 

Art.48:  Centrul de Asistență Medico-Socială Valea lui Mihai îşi desfăşoară 
activitatea cu respectarea drepturilor beneficiarilor. 

Art.49:  La internarea în unitate, beneficiarii vor fi informați cu privire la 
drepturile pe care le au și la activitatea desfășurată de către unitate. 

Art.50:  Persoanele beneficiare de serviciile furnizate în Centrul de Asistență 
Medico-Socială Valea lui Mihai au următoarele drepturi: 

a) să li se respecte drepturile şi libertăţile fundamentale, fără nici o 
discriminare pe bază de rasă, sex, religie, stare civilă, opinie sau orice altă 
circumstanţă personală ori socială; 

b) să participe la procesul de luare a deciziilor în furnizarea serviciilor sociale, 
respectiv la luarea deciziilor privind intervenţia socială care li se aplică; 

c) să li se asigure păstrarea confidenţialităţii asupra informaţiilor furnizate şi 
primite; 

d) să li se asigure continuitatea serviciilor sociale furnizate atât timp cât se 
menţin condiţiile care au generat situaţia de dificultate; 

e) să fie protejaţi de lege atât ei, cât şi bunurile lor, atunci când nu au 
capacitate de exerciţiu; 

f) să li se garanteze demnitatea, intimitatea şi respectarea vieţii intime; 
g) să participe la evaluarea serviciilor sociale primite; 
h) să li se respecte toate drepturile speciale în situaţia în care sunt persoane cu 

dizabilităţi; 
i) dreptul de a-şi exprima nemulţumirea cu privire la acordarea serviciilor 

furnizate de centru. 
Art.51: Conform prevederilor Legii nr.46/2003 privind drepturile pacientului,   

beneficiarii mai au următoarele drepturi: 
a) au dreptul la îngrijiri medicale de cea mai înaltă calitate de care societatea 

dispune, în conformitate cu resursele umane, financiare și materiale; 
b) dreptul de a fi informați cu privire la serviciile medicale disponibile, 

precum şi la modul de a le utiliza; 
c) dreptul de a fi informați asupra identităţii și statutului profesional al 

furnizorilor de servicii de sănătate; 
d) dreptul de a fi informați asupra regulilor și obiceiurilor pe care trebuie să le 

respecte pe durata instituționalizării în centru; 
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e) dreptul de a fi transferați la un spital de specialitate și de a fi informați 
asupra stării sale de sănătate, a intervenţiilor medicale propuse, a riscurilor 
potenţiale ale fiecărei proceduri, a alternativelor existente la procedurile 
propuse, inclusiv asupra neefectuării tratamentului și nerespectării 
recomandărilor medicale, precum şi cu privire la date despre diagnostic şi 
prognostic; 

f) dreptul de a decide dacă mai doreşte să fie informat în cazul în care 
informaţiile prezentate de către medic i-ar cauza suferinţă; 

g) informaţiile se aduc la cunoştinţa pacientului într-un limbaj respectuos, 
clar, cu minimalizarea terminologiei de specialitate; În cazul în care 
pacientul nu cunoaşte limba română, informaţiile i se aduc la cunoştinţă în 
limba materna ori în limba pe care o cunoaşte sau, după caz, se va căuta o 
altă formă de comunicare; 

h) dreptul de a cere şi de a obţine o altă opinie medicală; 
i) dreptul să solicite şi să primească, la externare, un rezumat scris al 

investigaţiilor, diagnosticului, tratamentului, îngrijirilor și serviciilor 
acordate pe perioada instituționalizării; 

j) dreptul de a refuza sau opri o intervenţie medicală asumându-şi în scris, 
răspunderea pentru decizia sa; Consecinţele refuzului sau ale opririi actelor 
medicale trebuie explicate asistatului; 

k) când pacientul nu îşi poate exprima voinţa, dar este necesară o intervenţie 
medicală de urgenţă, consimţământul reprezentantului legal nu mai este 
necesară, personalul medical având dreptul să deducă acordul pacientului 
dintr-o exprimare anterioară a voinţei acestuia; 

l) pacientul nu poate fi fotografiat sau filmat într-o unitate medicală fără 
consimţământul sau, cu excepţia cazurilor în care imaginile sunt necesare 
diagnosticului sau tratamentului şi evitării suspectării unei culpe medicale; 

m) alte drepturi prevăzute în lege. 

Confidenţialitatea datelor beneficiarilor 

Art.52: Fiecare beneficiar are dreptul la confidenţialitatea informaţiei pe care 
o transmite personalului unităţii. 

Art.53: Toate informaţiile privind starea pacientului, rezultatele 
investigaţiilor, diagnosticul, prognosticul, tratamentul, datele personale sunt 
confidenţiale chiar şi după decesul beneficiarului. 

Art.54: În cazuri de excepţie, atunci când organele de inspecţie şi control, 
organele de poliţie şi procuratură sau alte instituţii prevăzute de lege solicită informaţii 
personale şi confidenţiale, cazuri în care informaţiile sunt necesare unor furnizori de 
servicii medicale sau sociale acreditați implicaţi în rezolvarea cazului, situaţie care nu 
poate suferi amânare sau poate pune în pericol viaţa beneficiarului sau a altor persoane, 
medicul unităţii sau asistentul social pot divulga informaţii f ără consimţământul 
beneficiarului, aceasta nemaifiind obligatorie. 

Art.55:  Imaginea beneficiarilor şi datele cu caracter personal pot deveni 
publice în materialele informative, publicitare, doar cu acordul acestora sau, după caz, al 
reprezentanţilor legali. 

Obligațiile beneficiarilor 

Art.56: Persoanele beneficiare de serviciile furnizate în Centrul de Asistență 
Medico-Socială Valea lui Mihai,  au următoarele obligaţii: 
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a) să furnizeze informaţii corecte cu privire la identitate, situaţie familială, 
socială, medicală şi economică şi să permită furnizorului de servicii 
medico-sociale verificarea veridicităţii acestora; 

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

c) să contribuie, în conformitate cu legislaţia în vigoare, la coplata serviciilor 
sociale furnizate; 

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

e) să respecte prevederile prezentului regulament, precum și a regulamentului 
de ordine interioară; 

f) să respecte programul unităţii, după cum urmează: 
− 7.00 - Deşteptarea 
− 7.00 - 9.00 - Toaleta de dimineaţă (inclusiv îmbrăcarea asistaţilor care 

se pot mobiliza) 
− 9.00 - 10.30 - Servirea micului dejun în sala de mese şi administrarea 

tratamentului în saloanele asistaţilor 
− 10.30 - 12.00 - Vizita medicală 
− 12.00 - 13.00 - Program socio-cultural condus de asistenta socială 

(jocuri de socializare, activităţi de terapie ocupaţională, discuţii pe 
diferite teme, consiliere, plimbare în aer liber etc.) 

− 13.00 - 13.30 - Pregătirea pentru servirea mesei de prânz 
− 13.30 - 14.30 - Servirea mesei de prânz în sala de mese şi 

administrarea tratamentului în saloanele asistaţilor 
− 14.30 - 17.30 - Timp pentru odihnă, program liber şi primirea 

vizitatorilor, în funcţie de caz 
− 17.30 – 18.00 – Pregătirea pentru servirea cinei 
− 18.30 - 19.30 - Servirea cinei în sala de mese 
− 19.30 – 20.00 - Administrarea tratamentului în saloanele asistaţilor 
− 20.00 - 22.00 - Program liber (lecturarea unei cărţi, ziare, vizionare 

TV, etc.) 
− 22.00 – 07.00 - Program de somn de noapte 

g) să respecte indicaţiile medicului privind dieta şi medicaţia prescrisă; 
h) să respecte indicaţiile personalului sanitar privind forma de aplicare a 

tratamentelor şi a măsurilor de igienă personală; 
i) să respecte ordinea şi disciplina în unitate; 
j) să respecte şi să vorbească cuviincios, fără atac verbal sau fizic, fără jigniri 
şi fără ton ridicat, atât cu personalul unităţii cât şi cu colegii de salon şi 
ceilalţi beneficiari; 

k) să se supună controlului corporal, control în saloane şi noptiere ori de câte 
ori este necesar. În noptiere NU se vor păstra alimente alterabile (pâine, 
mâncare gătită, prăjituri etc.), acestea etichetându-se şi păstrându-se în 
frigiderul din sala de mese; 

l) să păstreze curăţenia în salon, hol şi în spaţiul de recreere amenajat în 
curtea unităţii; 

m) să fumeze doar în locul special amenajat pentru fumători; 



18 / 44 

n) să anunţe asistentul de serviciu şi conducerea unităţii dacă părăseşte 
clădirea şi să specifice perioada cât este plecat, iar dacă doreşte, poate 
solicita un însoţitor; 

o) în cazul în care beneficiarul părăseşte unitatea pe o perioadă mai mare de o 
zi are obligaţia de a întocmi o cerere pe proprie răspundere, în scris, în 
acest sens în care va specifica motivul, data plecării şi reîntoarcerii în 
unitate, adresa și numărul de telefon la care poate fi contactat, de asemenea, 
numele și calitatea persoanei cu care părăsește unitatea, dacă este cazul; 

p) în caz de externare, asistatul are obligaţia de a întocmi o cerere de externare 
în care să specifice motivele care au dus la această decizie. 

Se interzice beneficiarilor 

Art.57 : Beneficiarilor le este interzis: 
1) părăsirea unităţii f ără aprobarea personalului medical şi a conducerii, în caz 

contrar, se vor anunţa organele competente de anchetă şi aparţinătorii; 
2) introducerea şi consumarea băuturilor alcoolice în incinta unităţii; 
3) fumatul în alte locuri din incinta unităţii, decât cel special amenajat pentru 

fumători; 
4) scoaterea din unitate a obiectelor sau documentelor ce aparţin unităţii, 

personalului sau altor beneficiari; 
5) accesul bărbaţilor în salonul femeilor fără consimţământul acestora; 
6) relaţiile sexuale între asistaţi sau relaţii cu personalul unităţii; 
7) orice comportament jignitor, denigrant, violent, atât faţă de personal, cât şi 

faţă de ceilalţi beneficiari. 
Obligaţiile aparţinătorilor 

Art.58:  Aparținătorii beneficiarilor au următoarele obligații: 
1) să respecte programul de vizită, zilnic între orele 14.30-17.30; 
2) să păstreze liniştea şi curăţenia în incinta unităţii, pe timpul vizitelor; 
3) să achite la termen obligaţiile asumate prin angajamentul de plată; 
4) să se consulte cu medicul sau cu asistentul de serviciu privind felul şi 

tipul de alimente ce pot fi consumate de către asistat; 
5) să fie de acord cu indicaţiile medicului când este vorba de regim 

alimentar sau restricţii în ceea ce priveşte asistatul; 
6) să respecte şi să vorbească cuviincios cu personalul medical, auxiliar al 

unităţii și cu ceilalți beneficiari; 
7) să comunice conducerii şi personalului autorizat orice modificare privind 

situaţia familială, socială, medicală şi economică a asistatului; 
8) în caz de deces al asistatului, aparținătorul este obligat să predea o copie 

după certificatul de deces al beneficiarului unității. 
 
CAPITOLUL VII: ACTIVIT ĂȚI ȘI FUNCȚII 
 

Art.59: Principalele funcţiile ale Centrului de Asistență Medico-Socială 
Valea lui Mihai sunt următoarele: 

a) de furnizare a serviciilor sociale de interes public general / local, prin 
asigurarea următoarele activităţi: 
1. reprezentarea furnizorului de servicii sociale în contractul încheiat cu 

persoana beneficiară; 
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2. asistenţă şi îngrijire medicală permanentă; 
3. supraveghere permanentă; 
4. administrarea tratamentului medical; 
5. găzduire pe perioadă nedeterminată; 
6. masă, inclusiv preparare hrană caldă; 
7. activități de menaj și spălătorie; 
8. îngrijire personală; 
9. companie; 

10. consiliere psihologică şi suport emoţional; 
11. asigurarea unui nivel maxim posibil de autonomie şi siguranţă; 
12. asigurarea menţinerii capacităţilor fizice şi intelectuale a persoanei; 
13. stimularea participării la viaţa socială; 
14. organizarea de activităţi psihosociale şi culturale; 
15. activităţi de terapie ocupaţională; 
16. activităţi de petrecere a timpului liber; 
17. recuperare şi reabilitare medicală: recuperarea afecţiunilor post-

traumatice; recuperarea status postoperator; recuperarea afecţiunilor 
reumatice; recuperarea afecţiunilor neurologice; recuperarea afecţiunilor 
aparatului locomotor; reabilitare funcţională; 

18. proceduri în scop profilactic şi terapeutic: masaj terapeutic, mobilizarea 
zilnică activă şi pasivă, fizioterapie, electroterapie, ergoterapie. 

b) de informare a beneficiarilor, potenţialilor beneficiari, autorităţilor publice 
şi publicului larg despre domeniul său de activitate, prin asigurarea 
următoarelor activităţi: 
1. publicarea informaţiilor pe propriul website: www.camsvalea.tk ; 
2. folosind pagina de web a Orasului Valea lui Mihai pe adresa 

www.valealuimihai.ro sau www.ermihalyfalva.ro; 
3. realizarea unor pliante informative; 
4. invitarea presei locale la evenimentele importante care au loc în unitate 

pentru promovarea imaginii prin articolele scrise de către aceasta; 
5. informarea preoţilor, medicilor de familie, a medicilor stomatologi, a 

farmacistelor sau a medicilor specialişti din diferite unităţi medicale; 
6. elaborarea de rapoarte de activitate; 

c) de promovare a drepturilor beneficiarilor şi a unei imagini pozitive a 
acestora, de promovare a drepturilor omului în general, precum şi de 
prevenire a situaţiilor de dificultate în care pot intra categoriile vulnerabile 
care fac parte din categoria de persoane beneficiare, potrivit scopului 
acestuia, prin asigurarea următoarelor activităţi: 
1. informarea beneficiarilor asupra existenţei Cartei Drepturilor 

Beneficiarilor; 
2. activități de consiliere și informare; 
3. elaborarea unor rapoarte de activitate; 

d)  de asigurare a calităţii serviciilor sociale prin realizarea următoarelor 
activităţi: 
1. elaborarea instrumentelor standardizate utilizate în procesul de acordare 

a serviciilor; 
2. realizarea de evaluări periodice a serviciilor furnizate; 
3. măsurarea permanentă a gradului de satisfacție a beneficiarilor; 
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e) de administrare a resurselor financiare, materiale şi umane ale centrului. 
 

CAPITOLUL VIII: STRUCTURA ORGANIZATORIC Ă, NUMĂRUL DE  
                                                POSTURI ŞI CATEGORIILE DE PERSONAL  
 

Art.60:  Structura organizatorică, numărul de posturi şi categoriile de personal 
care funcţionează în cadrul Centrului de Asistență Medico-Socială Valea lui Mihai se 
aprobă prin hotărâre a Consiliului Local al Orasului Valea lui Mihai. 

Art.61: Centrul de Asistență Medico-Socială Valea lui Mihai, funcţionează 
cu un personal total de 25,  numărul de posturi şi categoriile de personal fiind prevăzute 
în organigrama – Anexă la prezentul regulament. 

Art.62:  Încadrarea cu personal medico-sanitar şi auxiliar a Centrului de 
Asistență Medico-Socială Valea lui Mihai se efectuează în conformitate cu prevederile 
H.G. nr. 459/2010 pentru aprobarea standardului de cost/an pentru servicii acordate în 
unitățile medico-sociale și a unor normative privind personalul din unitățile de asistență 
medico-socială și personalul care desfășoară activități de asistență medicală comunitară 
și a H.G. nr.867/2015 privind aprobarea Nomenclatorului serviciilor sociale, precum și 
a regulamentelor-cadru de organizare și funcționare a serviciilor sociale. 

Art.63: Raportul angajat/beneficiar este de 1/1,44. 
Art.64:  Personalul Centrului de Asistență Medico-Socială Valea lui Mihai se 

angajează, după caz, cu contract de muncă pe durată nedeterminată sau determinată, în 
condiţiile legii. 

Art.65:  Încadrarea şi încetarea activităţii personalului Centrului de Asistență 
Medico-Socială Valea lui, se efectuează prin dispoziţie a directorului unităţii. 

Art.66: Directorul unității este numit și eliberat din funcție, după caz, prin 
hotărâre a Consiliului Local al Orasului Valea lui Mihai. 
 
CAPITOLUL IX: PERSONALUL DE CONDUCERE 
 

Art.67: Personalul de conducere este constituit din: 
a) director. 
b) coordonator personal de specialitate: medic șef secție, asistent medical șef. 
Art.68:  Funcţiile de conducere se ocupă prin concurs sau, după caz, examen, 

în condiţiile legii. 
Art.69: Candidaţii pentru ocuparea funcţiei de conducere trebuie să fie 

absolvenţi cu diplomă de învăţământ superior, cu vechime de minimum 3 ani în 
specialitatea studiilor. 

Art.70: Sancţionarea disciplinară sau eliberarea din funcţie a conducătorilor 
instituţiei se face în condiţiile legii. 

Art.71:  Directorul unităţii Centrului de Asistență Medico-Socială Valea lui 
Mihai îndeplineşte următoarele atribuţii: 

1. asigură coordonarea, îndrumarea şi controlul activităţilor desfăşurate de 
personalul serviciului şi propune organului competent sancţiuni disciplinare 
pentru salariaţii care nu îşi îndeplinesc în mod corespunzător atribuţiile, cu 
respectarea prevederilor legale din domeniul furnizării serviciilor sociale, 
codului muncii etc.; 

2. elaborează rapoartele generale privind activitatea serviciului social, stadiul 
implementării obiectivelor şi întocmeşte informări pe care le prezintă 
furnizorului de servicii sociale; 
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3. propune participarea personalului de specialitate la programele de instruire 
şi perfecţionare; 

4. colaborează cu alte centre / alţi furnizori de servicii sociale şi / sau alte 
structuri ale societăţii civile în vederea schimbului de bune practici, a 
îmbunătăţirii permanente a instrumentelor proprii de asigurare a calităţii 
serviciilor, precum şi pentru identificarea celor mai bune servicii care să 
răspundă nevoilor persoanelor beneficiare; 

5. întocmeşte raportul anual de activitate; 
6. asigură buna desfăşurare a raporturilor de muncă dintre angajaţii centrului; 
7. propune furnizorului de servicii sociale aprobarea structurii organizatorice 
şi a numărului de personal; 

8. desfăşoară activităţi pentru promovarea imaginii centrului în comunitate; 
9. ia în considerare şi analizează orice sesizare care îi este adresată, referitoare 

la încălcări ale drepturilor beneficiarilor în cadrul Centrului; 
10. răspunde de calitatea activităţilor desfăşurate de personalul din cadrul 

serviciului şi dispune, în limita competenţei, măsuri de organizare care să 
conducă la îmbunătăţirea acestor activităţi sau, după caz, formulează 
propuneri în acest sens; 

11. organizează activitatea personalului şi asigură respectarea timpului de lucru 
şi a regulamentului de organizare şi funcţionare; 

12. reprezintă serviciul în relaţiile cu furnizorul de servicii sociale şi, după caz, 
cu autorităţile şi instituţiile publice, cu persoanele fizice şi juridice din ţară 
şi din străinătate, precum şi în justiţie; 

13. asigură comunicarea şi colaborarea permanentă cu serviciul public de 
asistenţă socială de la nivelul primăriei şi de la nivel judeţean, cu alte 
instituţii publice locale şi organizaţii ale societăţii civile active în 
comunitate, în folosul beneficiarilor; 

14. numeşte şi eliberează din funcţie personalul din cadrul serviciului, în 
condiţiile legii; 

15. întocmeşte proiectul bugetului propriu al serviciului şi contul de încheiere a 
exerciţiului bugetar; 

16. asigură îndeplinirea măsurilor de aducere la cunoştinţă atât personalului, 
cât şi beneficiarilor a prevederilor din regulamentul propriu de organizare şi 
funcţionare; 

17. asigură încheierea cu beneficiarii a contractelor de furnizare a serviciilor 
sociale; 

18. stabileşte răspunderile şi competenţele şi elaborează fişa postului pentru 
fiecare angajat; 

19. stabileşte măsuri pentru protejarea fondurilor gestionate şi a patrimoniului 
şi răspunde de administrarea acestora; 

20. elaborează regulamentul de organizare şi funcţionare al unităţii de asistenţă 
medico-sociale, cuprinzând prevederi privind funcţionarea unităţii, 
atribuţiile, competenţele şi răspunderile personalului; 

21. alte atribuţii prevăzute în standardul minim de calitate aplicabil, după cum 
urmează: 

� În domeniul managementului economico-financiar: 
- aprobă şi urmăreşte realizarea planului anual de achiziţii publice; 
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- aprobă lista investiţiilor şi a lucrărilor de reparaţii curente şi capitale care 
urmează să se realizeze într-un exerciţiu financiar, în condiţiile legii; 

- aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli al unităţii, cu acordul 
ordonatorului de credite ierarhic superior; 

- efectuează plăţi, fiind ordonator sau terţiar de credite, conform legii; 
- împreună cu consiliul consultativ, identifică surse pentru creşterea 

veniturilor proprii ale unităţii, în limitele legii; 
- răspunde de organizarea şi desfăşurarea activităţii de audit public intern, 

conform legii. 
� În domeniul managementului performanţei / calităţii serviciilor: 

- răspunde de crearea condiţiilor necesare prestării unor acte medicale și 
sociale de calitate de către personalul medico-sanitar din unitate; 

- urmăreşte implementarea protocoalelor de practică medicală la nivelul 
unităţii, pe baza recomandărilor consiliului consultativ; 

- negociază şi încheie în numele şi pe seama unităţii protocoale de 
colaborare şi / sau contracte cu alţi furnizori de servicii pentru asigurarea 
continuităţii şi creşterii calităţii serviciilor medicale și sociale; 

- răspunde, împreună cu consiliul consultativ, de asigurarea condiţiilor 
adecvate de cazare, igienă, alimentaţie şi prevenirea infecţiilor 
nozocomiale, în conformitate cu normele stabilite de Ministerul Sănătăţii 
Publice; 

- răspunde de monitorizarea şi raportarea indicatorilor specifici activităţii 
medicale, financiari, economici, precum şi a altor date privind activitatea 
de supraveghere, prevenire şi control, în conformitate cu reglementările 
legale în vigoare; 

- urmăreşte modul de aplicare a prevederilor legale în vigoare cu privire la 
respectarea drepturilor pacientului şi dispune măsuri atunci când se 
constată încălcarea acestora. 

� În domeniul managementului resurselor umane: 
- aprobă regulamentul intern al unităţii; 
- stabileşte şi aprobă numărul de personal pe categorii şi locuri de muncă, 

cu respectarea reglementărilor legale în vigoare; 

- aprobă organizarea concursurilor pentru posturile vacante, numeşte şi 
eliberează din funcţie personalul spitalului, în condiţiile legii; 

- aprobă programul de lucru pe locuri de muncă şi categorii de personal, 
pentru personalul aflat în subordine; 

- realizează evaluarea performanţelor profesionale ale personalului aflat în 
subordine directă, conform structurii organizatorice, şi soluţionează 
contestaţiile în funcţie de nivelul ierarhic la care s-au făcut; 

- aprobă planul de formare şi perfecţionare a personalului, în conformitate 
cu legislaţia în vigoare; 

- negociază contractul colectiv de muncă la nivel de unitate; 
- urmăreşte încheierea asigurărilor de malpraxis de către personalul 

medical din subordine; 
- respectă prevederile legale privind incompatibilităţile şi conflictul de 

interese. 
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� În domeniul managementului administrativ: 
- aprobă şi urmăreşte respectarea regulamentului de organizare şi 

funcţionare, cu avizul Consiliului Local al Orasului Valea lui Mihai; 
- reprezintă unitatea în relaţiile cu terţe persoane fizice sau juridice; 

- încheie acte juridice în numele şi pe seama unităţii, conform legii; 
- răspunde de modul de îndeplinire a obligaţiilor asumate prin contracte şi 

dispune măsuri de îmbunătăţire a activităţii unităţii;  

- încheie contracte şi asigură condiţii corespunzătoare pentru desfăşurarea 
activităţilor de învăţământ şi cercetare ştiinţifică, în conformitate cu 
metodologia elaborată de Ministerul Sănătăţii Publice; 

- răspunde de obţinerea autorizaţiei sanitare de funcţionare şi a 
certificatului de acreditare, în condiţiile prevăzute de lege; 

- asigură respectarea prevederilor legale în vigoare referitoare la păstrarea 
secretului profesional, păstrarea confidenţialităţii datelor pacienţilor 
internaţi, informaţiilor şi documentelor referitoare la activitatea unităţii;  

- pune la dispoziţie organelor şi organismelor competente, la solicitarea 
acestora, în condiţiile legii, date privind activitatea unităţii; 

- răspunde de organizarea arhivei unităţii şi asigurarea securităţii 
documentelor prevăzute de lege, în format scris şi electronic; 

- răspunde de organizarea unui sistem de înregistrare şi rezolvare a 
sugestiilor, sesizărilor şi reclamaţiilor referitoare la activitatea unităţii;  

- conduce activitatea curentă a unităţii, în conformitate cu reglementările 
în vigoare; 

- elaborează planul de acţiune pentru situaţii speciale şi coordonează 
asistenţa medicală în caz de război, dezastre, atacuri teroriste, conflicte 
sociale şi alte situaţii de criză, conform dispoziţiilor legale în vigoare; 

- propune un înlocuitor pentru perioadele când nu este prezent în unitate. 
Art.72:  Persoana care ocupă funcţia de ŞEF FINANCIAR CONTABIL, are 

următoarele atribuţii specifice: 
1. asigură şi răspunde de buna organizare şi desfăşurare a activităţii financiare 

a unităţii, în conformitate cu dispoziţiile legale; 
2. organizează contabilitatea în cadrul unităţii, în confomitate cu dispoziţiile 

legale, şi asigură efectuarea corectă şi la timp a înregistrărilor; 
3. asigură întocmirea la timp şi în conformitate cu dispoziţiile legale a 

balanţelor de verificare şi a bilanţurilor anuale şi trimestriale; 
4. propune defalcarea pe trimestre a indicatorilor financiari aprobaţi în 

bugetul de venituri şi cheltuieli; 
5. asigură executarea bugetului de venituri şi cheltuieli a unităţii, urmărind 

realizarea indicatorilor financiari aprobaţi şi respectarea disciplinei 
contractuale şi financiare; 

6. participă la negocierea contractului de furnizare de servicii medicale cu 
casele de asigurări de sănătate; 

7. angajează unitatea prin semnătură alături de director în toate operaţiunile 
patrimoniale, având obligaţia, în condiţiile legii, de a refuza pe acelea care 
contravin dispoziţiilor legale; 

8. analizează, din punct de vedere financiar, planul de acţiune pentru situaţii 
speciale prevăzute de lege, precum şi pentru situaţii de criză; 
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9. participă la organizarea sistemului informaţional al unităţii, urmărind 
folosirea cât mai eficientă a datelor contabilităţii; 

10. evaluează, prin bilanţul contabil, eficienţa indicatorilor specifici; 
11. asigură îndeplinirea, în conformitate cu dispoziţiile legale, a obligaţiilor 

unităţii către bugetul statului, trezorerie şi terţi; 
12. asigură plata integrală şi la timp a drepturilor băneşti cuvenite personalului 

încadrat în spital; 
13. asigură întocmirea, circuitul şi păstrarea documentelor justificative care 

stau la baza înregistrărilor în contabilitate; 
14. organizează evidenţa tuturor creanţelor şi obligaţiilor cu caracter 

patrimonial care revin unităţii din contracte, protocoale şi alte acte 
asemănătoare şi urmăreşte realizarea la timp a acestora; 

15. ia măsuri pentru prevenirea pagubelor şi urmăreşte recuperarea lor; 
16. asigură aplicarea dispoziţiilor legale privitoare la gestionarea valorilor 

materiale şi ia măsuri pentru ţinerea la zi şi corectă a evidenţelor 
gestionării; 

17. răspunde de îndeplinirea atribuţiilor ce revin serviciului financiar-
contabilitate cu privire la exercitarea controlului financiar preventiv şi al 
asigurării integrităţii patrimoniului; 

18. îndeplineşte formele de scădere din evidenţă a bunurilor de orice fel, în 
cazurile şi condiţiile prevăzute de dispoziţiile legale; 

19.  prezintă studii privind optimizarea măsurilor de bună gospodărire a 
resurselor materiale şi băneşti, de prevenire a formării de stocuri peste 
necesar, de respectare a normelor privind disciplina de plan, în scopul 
administrării cu eficienţă maximă a patrimoniului unităţii şi a sumelor 
încasate în baza contractului de furnizare servicii medicale; 

20. organizează şi ia măsuri de realizare a perfecţionării pregătirii profesionale; 
21. organizează la termenele stabilite şi cu respectarea dispoziţiilor legale 

inventarierea mijloacelor materiale în unitate; 
22. realizează planificarea bugetară în conformitate cu planul de activitate 

aprobat; 
23. asigură derularea achiziţiilor şi plăţilor în conformitate cu legislaţia; 
24. realizează evaluarea prin bilanţul contabil a eficienţei indicatorilor 

specifici; 
25. organizează, îndrumă şi răspunde de întocmirea şi realizarea planului de 

investiţii, reparaţii capitale, dotare, construcţii, aprovizionare, muncă şi 
salarizările unităţii; 

26. îndrumă şi controlează nemijlocit munca administrativ gospodărească în 
unitate şi propune măsurile necesare pentru modernizarea utilajelor şi 
inventarul gospodăresc al unităţii; 

27. organizează, îndrumă şi controlează activitatea care asigură alimentaţia 
bolnavilor; 

28. ia măsurile necesare, potrivit dispoziţiilor legale pentru asigurarea 
condiţiilor corespunzătoare de muncă, prevenirea şi combaterea 
accidentelor şi îmbolnăvirilor profesionale; 

29. răspunde de întocmirea, conform legislaţiei în vigoare, a tuturor actelor sub 
forma raporturilor sub care se materializează raporturile de muncă ale 
salariaţilor din unitate: decizii de încadrare, state de plată, a tuturor 
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drepturilor, carnete de muncă, condicile de prezenţă, fişele individuale de 
salarizare; 

30. răspunde de problema dotării unităţii (din investiţii centralizate sau 
necentralizate, lucrări de regie proprie); 

31. ia măsuri de aprovizionare ritmică a unităţii, pentru reducerea consumului 
şi optimizarea stocurilor de materiale; 

32. urmăreşte corelarea planului de aprovizionare cu creditele bugetare 
acordate unităţii; 

33. participă la inventarierea bunurilor materiale; 
34. urmăreşte dotarea unităţii cu mijloace de transport corespunzătoare, 

exploatarea în condiţii optime a acestor mijloace; 
35. aprobă documentele legate de gestionarea bunurilor (mişcarea mijloacelor 

fixe în unitate, eliberarea de bunuri în afara unităţii); 
36. ia măsurile necesare pentru buna funcţionalitate a activităţilor gospodăreşti, 

igienizarea locurilor de muncă, îmbunătăţirea continuă a condiţiilor de 
confort; 

37. asigură verificarea la timp şi în bune condiţii a aparatelor şi utilajelor 
conform dispoziţiilor în vigoare, luând măsurile necesare pentru buna 
întreţinere a imobilelor şi instalaţiilor aferente; 

38. asigură organizarea şi executarea măsurilor de PSI, controlează şi răspunde 
de competenţa echipelor voluntare de PSI; 

39. ia măsurile prevăzute în actele normative privind recepţia, manipularea şi 
depozitarea corespunzătoare a bunurilor materiale pentru gospodărirea 
economicoasă şi integritatea avutului unităţii; 

40. ia măsuri pentru stabilirea şi realizarea planului de perfecţionare a pregătirii 
profesionale; 

41. aprobă actele de cheltuieli potrivit competenţelor ce li se delegă în 
condiţiile legii şi semnează cu prima semnătură documentele bancare; 

42. răspunde de compartimentele în subordine; 
43. supraveghează şi controlează aprovizionarea unităţii cu materiale necesare 

în întreţinerea stării de igienă a unităţii şi prevenirea infecţiilor 
nozocomiale; 

44. controlează funcţionarea instalaţiei de aprovizionare cu apă, încălzire, a 
instalaţiilor electrice, evacuarea reziduurilor solide şi lichide, a instalaţiilor 
sanitare, şi dispune măsurile necesare pentru remedierea imediată a 
defecţiunilor ivite; 

45. face analiza dotării unităţii, a stării clădirilor şi elaborează proiectul de plan 
de investiţii sau de reparaţii capitale; 

46. în cazul în care nu este ocupat postul de referent RUNOS, efectuează şi 
răspunde de activitatea acestui compartiment. 

Art.73:  Atribuţiile medicului angajat ai Centrului de Asistență Medico-
Socială Valea lui Mihai sunt prevăzute de art.6 din Instrucţiuni nr.1/507/2003 de 
aplicare a Normelor privind organizarea, funcţionarea şi finanţarea unităţilor de 
asistenţă medico-sociale, aprobate prin H.G. nr.412/2003. 

Art.74:  MEDICUL ŞEF DE SECŢIE are următoarele atribuţii : 
1. organizează şi răspunde de activitatea de asistenţă medicală acordată 

persoanelor internate, precum şi de întreaga activitate în secţia pe care o 
conduce; 
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2. examinează la internare, zilnic, ori de câte ori este nevoie, şi, după caz, la 
externare fiecare persoană internată; 

3. controlează şi răspunde de completarea foilor de observaţie ale persoanelor 
internate în unitate, asigură înscrierea tratamentului şi a evoluţiei bolii, 
precum şi păstrarea documentelor medicale (foi de observaţie, foaia de 
temperatură, buletine de analize, bilete de trimitere, bilete de ieşire şi altele 
asemenea); 

4. instituie sau urmăreşte, după caz, aplicarea tratamentelor medicale şi a 
regimurilor dietetice, supraveghează tratamentele medicale efectuate de 
cadrele medii sanitare, iar la nevoie le efectuează personal; 

5. asigură respectarea recomandărilor cuprinse în bilete de ieşire, scrisori 
medicale, planuri de recuperare şi altele asemenea pentru persoanele 
internate; 

6. trimite către alte unităţi medicale de specialitate cazurile care necesită 
îngrijire spitalicească; 

7. controlează calitatea alimentaţiei pregătite înainte de servirea meselor 
principale, refuză servirea felurilor de mâncare necorespunzătoare din 
punct de vedere dietetic şi igienico-sanitar; 

8. confirmă decesul, consemnează această situaţie în foile de observaţie şi 
dispune transportarea cadavrelor la morgă după două ore de la deces; 

9. asigură instruirea proprie şi a personalului din subordine în probleme 
privind cunoaşterea reglementărilor din domeniul medico-sanitar; răspunde 
de ridicarea continuă a nivelului profesional a personalului din subordine; 

10. controlează zilnic prezenţa la serviciu, ţinuta şi comportamentul 
personalului din subordine; 

11. controlează, îndrumă şi răspunde de aplicarea normelor de igienă şi 
sănătate publică şi a normelor de protecţia muncii; 

12. selecţionează persoanele care pot fi cuprinse în acţiuni de imunizare activă 
şi stabileşte contraindicaţiile medicale; 

13. efectuează ancheta epidemiologică preliminară în cazul apariţiei unor 
focare de boli transmisibile; 

14. controlează şi asigură prescrierea şi justa utilizare a medicamentelor şi 
evitarea polipragmaziei; răspunde de păstrarea, prescrierea şi evidenţa 
substanţelor stupefiante; 

15. răspunde de buna utilizare şi întreţinere a aparaturii, instrumentarului şi 
întregului inventar al secţiei şi face propuneri de dotare cu instrumentar şi 
aparatură medicală în concordanţă cu necesităţile secţiei; 

16. participă la analizele periodice ale activităţii unităţii de asistenţă medico-
socială şi la elaborarea de către conducerea acesteia a raporturilor şi a 
meterialelor informative; 

17. informează conducerea unităţii asupra aspectelor deosebite privind 
supravegherea şi îngrijirea persoanelor internate; 

18. răspunde de aplicarea regulamentelor de organizare şi funcţionare şi a 
măsurilor dispuse de conducerea unităţii; 

19. răspunde de aplicarea dispoziţiilor legale privind internarea bolnavilor în 
unitate; 
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20. organizează, la începutul programului raportul de garda si se analizează 
evenimentele din secţie din ultimele 24 de ore, stabilindu-se măsurile 
necesare; 

21. programează şi coordonează activitatea personalului medical din secţie, 
indiferent de încadrarea lor, astfel ca fiecare să lucreze periodic în diversele 
compartimente ale acestora, în scopul îmbunătăţirii pregătirii profesionale 
şi a practicării cu competenţă egală a tuturor profilelor de activitate din 
secţie; 

22. controlează efectuarea investigaţiilor prescrise; 
23. asigură şi urmăreşte stabilirea diagnosticului, aplicarea corectă a 

indicaţiilor terapeutice; 
24. organizează şi răspunde de acordarea asistenţei de urgenţă la primire şi în 

secţie, după caz; 
25. organizează şi răspunde de activitatea  în secţie, conform reglementărilor în 

vigoare; 
26. colaborează cu medicii şefi ai altor secţii, coordonatori de compartimente şi 

laboratoare, în vederea stabilirii diagnosticului şi aplicării tratamentului 
corespunzător; 

27. organizează consulturile medicale de specialitate; 
28. urmăreşte introducerea în practică a celor mai eficiente metode de 

diagnostic şi tratament; 
29. controlează, îndrumă şi răspunde de aplicarea măsurilor de igienă şi 

antiepidemice în vederea prevenirii infecţiilor nozocomiale conform 
Ordinului M.S. nr. 916/2006; 

30. controlează şi răspunde de eliberarea, conform normelor legale, a 
documentelor medicale întocmite în secţie; 

31. controlează întocmirea, la externare, a epicrizei şi a recomandărilor de 
tratament după externare; 

32. organizează activitatea de educaţie sanitară, controlează şi răspunde de 
respectarea regimului de odihnă, servirea mesei şi primirea vizitelor de 
către asistaţii instituţionalizaţi; 

33. analizează lunar concordanţa diagnosticului clinic cu cel anatomo-patologic 
şi alte aspecte calitative ale asistenţei medicale; 

34. organizează şi participă la confruntarea anatomo-clinică a cazurilor 
deosebite; 

35. informează conducerea unităţii asupra activităţii secţiei; 
36. întocmeşte fişele anuale de evaluare profesională pentru personalul secţiei; 
37. se preocupă de integrarea tuturor bolnavilor în activităţi psihoterapeutice 

individuale şi de grup, în funcţie de aptitudinile şi capacităţile restante de 
muncă ale bolnavului; 

38. îndeplineşte orice alte atribuţii stabilite de conducerea unităţii. 
Art.75: Atribuţiile asistenţilor medicali angajaţi ai Centrului de Asistență 

Medico-Socială Valea lui Mihai sunt stipulate de art.7 din Instrucţiuni nr.1/5072003 de 
aplicare a Normelor privind organizarea, funcţionarea şi finanţarea unităţilor de 
asistenţă medico-sociale, aprobate prin H.G. nr.412/2003. 

Art.76:ASISTENTUL MEDICAL ŞEF DE SECŢIE are următoarele atribuţii: 
1. îşi desfăşoară activitatea în mod responsabil, în conformitate cu 

reglementările profesionale şi cu cerinţele postului; 
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2. coordonează, controlează şi răspunde de activitatea desfăşurată în unitate 
de asistenţii medicali, surorile medicale şi personalul auxiliar sanitar; 

3. preia persoanele nou-internate şi acţionează pentru acomodarea acestora la 
condiţiile de cazare şi de respectare a regulamentelor de organizare şi 
funcţionare a unităţilor; 

4. acordă primul ajutor şi cheamă medicul în situaţii de urgenţă; 
5. participă la examinarea de către medici a persoanelor internate, 

informându-i asupra stării şi evoluţiei acestora, şi execută indicaţiile 
medicilor cu privire la efectuarea tratamentului şi a analizelor medicale, la 
regimul alimentar şi la igiena persoanelor respective; 

6. identifică problemele privind îngrijirea persoanelor internate, stabileşte 
priorităţile, elaborează şi îndeplineşte planurile de îngrijire şi evaluează 
rezultatele obţinute; 

7. răspunde de îngrijirea persoanelor supravegheate şi urmăreşte efectuarea de 
către infirmiere a toaletei acestora, schimbarea lenjeriei de corp şi de pat, 
asigurarea condiţiilor pentru satisfacerea nevoilor fiziologice, schimbarea 
poziţiei şi altele asemenea; 

8. supraveghează şi asigură alimentarea persoanelor dependente şi 
supraveghează distribuirea alimentaţiei în conformitate cu prescripţiile 
cuprinse în foile de observaţie; 

9. supraveghează administrarea medicaţiei, efectuarea tratamentelor, 
imunizărilor, testărilor biologice şi altele asemenea, în conformitate cu 
prescripţiile medicale; 

10. cunoaşte şi aplică normele de securitate, manipulare şi descărcare a 
substanţelor stupefiante, precum şi a medicamentelor cu regim special; 

11. participă la acordarea îngrijirilor paliative; 
12. se integrează în graficul pe ture stabilit de conducerile unităţii şi efectuează 

verbal şi în scris preluarea şi predarea fiecărei persoane internate şi a 
serviciului în cadrul raportului de tură; 

13. în caz de deces al persoanelor internate inventariază obiectele personale ale 
acestora şi organizează transportul cadavrelor la morgă; 

14. utilizează echipamentul de protecţie prevăzut de regulamentele de 
organizare şi funcţionare a unităţii, schimbându-l ori de câte ori este 
nevoie; 

15. respectă reglementările în vigoare referitoare la prevenirea, controlul şi 
combaterea infecţiilor nosocomiale; 

16. colaborează cu asistenţii medicali comunitari care îşi desfăşoară activitatea 
în teritoriul în care funcţionează unităţi de asistenţă medico-sociale; 

17. îşi desfăşoară întreaga activitate conform fişei postului, întocmind un plan 
de activitate; 

18. stabileşte cu asistenţii medicali atribuţiile acestora şi programul de 
activitate  în funcţie de specific conform fişei postului; 

19. organizează săptămânal şi ori de câte ori este nevoie întâlniri de lucru, cu 
asistenţii medicali, în care analizează activitatea din săptămâna anterioară şi 
perturbaţiile apărute şi dispune măsurile corespunzătoare corelate cu 
activitatea acestora; 
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20. coordonează, controlează şi răspunde de calitatea activităţii asistenţilor 
medicali din subordine, cu privire la respectarea Codului de etică şi 
deontologie profesională, prin: 
• realizarea și aplicarea rolului delegat profesional al asistenţilor medicali; 
• corectitudinea datelor din dosarul de asistenţă sanitară şi îngrijire; 
• comportamentul etic al personalului din subordine, în cadrul echipei, faţă 

de pacienţi şi aparţinători; 
• respectarea programului de activitate conform graficului şi predarea şi 

preluarea serviciului; 
• repartizarea şi înlocuirea, după caz, a personalului din subordine, în 

vederea asigurării corespunzătoare a serviciului, conform reglementărilor 
legale în vigoare; 

• asigurarea condiţiilor optime necesare desfăşurării stagiului practic 
pentru elevii şcolilor post-liceale sanitare; 

• respectarea regulamentului de ordine interioară; 
• realizarea activităţii de educaţie pentru sănătate a personalului din 

subordine; 
• respectarea normelor profesionale şi de protecţia muncii şi luarea 

măsurilor de remediere a deficienţelor constatate; 
• asigurarea primirii pacienţilor în condiţii optime; 
• respectarea realizării obiectivelor propuse în planul de activitate; 
• starea de igienă a pacienţilor, a secţiilor şi compartimentelor şi a altor 

spaţii din unitate; 
• asigurarea şi utilizarea eficientă şi în bune condiţii a instrumentarului, 

aparaturii, inventarului din dotarea unităţii de asistenţă medico-socială; 
• supraveghează colectarea materialelor şi instrumentarului de unică 

folosinţă utilizat şi urmăreşte colectarea acestora în vederea distrugerii; 
• asigurarea echipamentului de protecţie pentru personalul din subordine şi 

utilizarea corectă a acestuia; 
21. stabileşte împreună cu asistenţii medicali necesarul, conţinutul şi graficul 

programelor de perfecţionare; 
22. propune spre aprobare conducerii Centrului de Asistență Medico-Socială 

Valea lui Mihai  planul anual de concediu de odihnă şi necesarul de ore 
suplimentare a întregului personal din subordine; 

23. participă la elaborarea bugetului anual al unităţii Centrului de Asistență 
Medico-Socială Valea lui Mihai  şi se ocupă de repartizarea acestuia în 
raport cu nevoile de: 
• asistenţă sanitară şi îngrijire,  perfecţionare, dotare, investiţii şi reparaţii; 

24. participă la elaborarea Regulamentului de ordine interioară şi a celorlalte 
reglementări din unitatea sanitară; 

25. se ocupă de modernizarea şi optimizarea activităţii personalului sanitar din 
subordine şi face în acest sens propuneri concrete conducerii unităţii; 

26. prezintă periodic conducerii rapoarte privind activităţile de asistenţă 
sanitară şi îngrijire; 

27. organizează şi participă la activităţile de cercetare ştiinţifică în domeniul 
îngrijirii bolnavului; 
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28. evaluează periodic rezultatele calităţii şi activităţii din cadrul unităţii 
sanitare şi le compară cu cele naţionale şi internaţionale, elaborând 
propuneri pentru îmbunătăţirea acestora; 

29. participă la selecţionarea prin concurs a personalului în vederea angajării, 
promovării şi specializării şi stabileşte criteriile de evaluare a cunoştinţelor. 
Face propuneri privind grila de salarizare şi modul de acordare a premiilor 
potrivit reglementărilor legale în vigoare; 

30. propune conducerii calificativele asistenţilor şi avizează calificativele 
acordate celorlalte categorii de personal din subordine; 

31. soluţionează reclamaţiile personalului din subordine; 
32. analizează oprtunitatea oricărei sarcini suplimentare cerute de conducerea 

Centrului de Asistenta Medico-Sociala Valea lui Mihai, la sesizarea 
asistenţilor medicali şi stabileşte modul de rezolvare împreună cu 
conducerea; 

33. respectă şi verifică respectarea Ordinului M.S. nr. 916/2006 cu privire la 
serviciul funcţional organizat de supraveghere, prevenire şi control a 
infecţiilor nosocomiale; 

34. îndeplineşte orice alte atribuţii stabilite de conducerile unităţii. 
 
CAPITOLUL X: CONSILIUL CONSULTATIV 
 

Art.77:  Conducerea Centrului de Asistență Medico-Socială Valea lui Mihai 
este asigurată de către director. În realizarea atribuţiilor sale, directorul este sprijinit de 
un consiliu consultativ. 

Art.78 : Reprezentanţii consiliul consultativ sunt desemnaţi, conform 
prevederilor legale, (art. 3 aliniat (3) din H.G. nr. 412/2003) de către autorităţile sau 
persoanele juridice în cadrul cărora aceştia îşi desfăşoară activitatea. 

Art.79: Consiliul consultativ îndeplineşte următoarele atribuţii principale: 
- propune Consiliului Local al Orasului Valea lui Mihai pentru aprobare, 

împreună cu directorul instituţiei, proiectul de buget al instituţiei; 
- propune Consiliului  Local al Orasului Valea lui Mihai pentru aprobare, 

împreună cu directorul instituţiei, structura organizatorică şi numărul de 
personal; 

- propune Consiliului Local al Orasului Valea lui Mihai  pentru aprobare, 
împreună cu directorul instituţiei, statul de funcţii şi statul de personal al 
instituţiei; 

- analizează activitățile derulate în centru şi propune măsuri şi programe de 
îmbunătăţire a acestora; 

- după caz, îşi exprimă acordul prealabil cu privire la încetarea / sistarea 
serviciilor acordate unei persoane beneficiare în situaţia în care aceasta nu a 
respectat clauzele contractului de acordare a serviciilor sau are un 
comportament inadecvat care face incompatibilă găzduirea acestuia în 
centru în condiţii de securitate pentru el, pentru ceilalţi beneficiari sau 
pentru personalul centrului; 

- monitorizează respectarea standardelor minime de calitate de către Centrul 
de Asistență Medico-Socială Valea lui Mihai; 

- îndeplineşte orice alte atribuţii stabilite prin lege sau prin hotărâre a 
Consiliului Local al Orasului Valea lui Mihai. 
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Art.80: Consiliul consultativ se întruneşte în şedinţă ordinară, la convocarea 
conducătorului unităţii, precum şi în şedinţă extraordinară ori de câte ori este necesar. 
 
CAPITOLUL XI: PERSONALUL DE SPECIALITATE DE ÎNGRIJI RE ŞI         
                               ASISTENŢĂ. PERSONAL DE SPECIALITATE ŞI AUXILIAR 
 

Art.81: În Centrul de Asistență Medico-Socială Valea lui Mihai  îşi 
desfăşoară activitatea următoarea categorie de personal de specialitate şi auxiliar, 
menţionând denumirea exacta şi grupa potrivit Clasificării ocupaţiilor din România, 
după cum urmează: 

- asistent social (263501); 
- psiholog în specialitatea consiliere  psihologică (263402); 
- medic medicină generală (221101); 
- asistent medical generalist (325901); 
- infirmieră (532103); 
- îngrijitoare curățenie. 
Art.82: Pe lângă atribuţiile specifice fiecărui post, personalul de specialitate 

are şi următoarele atribuţii generale: 
a) asigură derularea etapelor procesului de acordare a serviciilor sociale cu 

respectarea prevederilor legii, a standardelor minime de calitate aplicabile 
şi a prezentului regulament; 

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

c) monitorizează respectarea standardelor minime de calitate; 
d) sesizează conducerii centrului situaţii care pun în pericol siguranţa 

beneficiarului, situaţii de nerespectare a prevederilor prezentului 
regulament etc.; 

e) întocmeşte rapoarte periodice cu privire la activitatea derulată; 
f) face propuneri de îmbunătăţire a activităţii în vederea creşterii calităţii 

serviciului şi respectării legislaţiei; 
g) alte atribuţii prevăzute în standardul minim de calitate aplicabil. 
Art.83: Atribuţiile COMPARTIMENTULUI DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ 

sunt prevăzute la art. 8 din Instrucţiuni nr. 1/507/2003 de aplicare a Normelor privind 
organizarea, funcţionarea şi finanţarea unităţilor de asistenţă medico-sociale, aprobate 
prin h.g. nr. 412/2003, după cum urmează: 

1. elaborează proiecte de intervenţie în scopul prevenirii şi combaterii 
instituţionalizării pentru fiecare persoană internată; 

2. întocmeşte documentaţia necesară pentru internare în cămine pentru 
persoane vârstnice, în centre de îngrijire şi asistenţă şi altele asemenea în 
cazul persoanelor care se transferă în aceste unităţi; 

3. acordă sprijin, după caz, persoanelor internate, în vederea obţinerii unor 
ajutoare băneşti, materiale şi sociale, pensii şi altele asemenea; 

4. efectuează investigaţiile necesare în cazuri de abandon pentru identificarea 
aparţinătorilor persoanelor abandonate şi pregătesc reintegrarea acestora în 
propria familie sau internarea în cămine pentru persoanele vârstnice, centre 
de îngrijire şi asistenţă şi altele asemenea; 



32 / 44 

5. participă la adoptarea deciziilor privind încadrarea în grupe de probleme a 
persoanelor care necesită protecţie socială şi la stabilirea modului de 
soluţionare a problemelor identificate; 

6. furnizează persoanelor internate şi aparţinătorilor acestora informaţii 
privind drepturile de care beneficiază în conformitate cu legislaţia în 
vigoare, precum şi asupra funcţionării unităţilor de asistenţă medico- 
socială; 

7. colaborează cu organizaţii neguvernamentale, fundaţii, asociaţii, la 
realizarea unor programe care se adresează grupurilor ţintă de populaţie din 
care fac parte persoane internate în unităţi de asistenţă medico- socială; 

8. cunosc şi aplică reglementările legale în vigoare referitoare la abandon, 
protecţie socială, acordare de ajutoare şi altele asemenea; 

9. respectă şi apără drepturile persoanelor instituţionalizate; 
10. respectă secretul profesional şi codul de etică şi deontologie profesională. 
Art.84: Atribuţiile COMPARTIMENTULUI DE PSIHOLOGIE sunt 

următoarele: 
1. aplică în practică metode, cunoştinţe şi tehnici de intervenţie de 

specialitate; 
2. utilizează teste psihologice pentru evaluarea psihologică a beneficiarilor; 
3. oferă terapie şi consiliere în mod individual sau în grup beneficiarilor 

serviciilor centrului; 
4. organizează grupuri de suport la care participă beneficiarii centrului în 

funcţie de problemele cu care se confruntă; 
5. învaţă beneficiarul / grupul strategii noi comportamentale, valorizarea 

potenţialului existent, dezvoltarea de noi resurse adaptative, preocuparea 
pentru prevenţia problemelor care pot apărea şi pot influenţa funcţionarea 
armonioasă a persoanei, identificarea situaţiilor şi grupurilor de risc şi 
punerea în practică a modalităţilor specifice de intervenţie în scopul 
prevenirii situaţiilor de criză; 

6. organizează activităţi de terapie ocupaţională la care participă beneficiarii, 
activităţi care presupun implicarea în îndeplinirea anumitor sarcini, cu 
scopul de a restabili, susţine şi spori performanţa, de a uşura învăţarea unor 
abilităţi esenţiale pentru adaptare, pentru promovarea şi menţinerea 
sănătăţii; 

7. organizează activităţile cu stabilirea unui scop şi a unui plan de activitate; 
8. acţiunea psihologului se exercită în următoarele direcţii: 

- stimularea responsabilităţii în diverse situaţii de viaţă; 
- formarea deprinderilor de autoîngrijire şi igienă personală; 
- stimularea încrederii în propria persoană; 
- cultivarea autocontrolului; 
- educarea capacităţii de reacţie la diverse situaţii de viaţă; 
- sprijinirea relaţiilor interpersonale; 
- educarea capacităţii de acţiune în funcţie de constrângerile din mediu; 
- formarea deprinderilor de viaţă cotidiană; 

9. întocmeşte câte un dosar pentru fiecare beneficiar al serviciului în 
componenţa căruia intră toată documentaţia utilizată în procesul de 
intervenţie; 
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10. participă la munca în echipa multidisciplinară a centrului alături de: medic, 
asistent medical, fiziokinetoterapeut şi asistent social, unde împreună sunt 
discutate cazurile şi sunt realizate planuri de intervenţie individuale în 
funcţie de problemele identificate; 

11. completează rubrica destinată intervenţiei de tip psihologic din planul de 
interveţie al beneficiarului, acolo unde este cazul; 

12. menţine relaţii de colaborare cu alţi psihologi din centre similare şi 
participă la schimburi de experienţă; 

13. respectarea normelor de protecţie şi igienă a muncii; 
14. îndeplineşte orice alte atribuţii stabilite de conducerea unităţii. 
Art.85:  Atribuţiile pentru funcţia de MASEUR sunt următoarele: 
1. supraveghează starea pacienţilor pe perioada aplicării procedurilor de 

masaj; 
2. supraveghează şi înregistrează în permanenţă datele despre starea 

pacientului şi informează fiziokinetoterapeutul asupra modificărilor 
intervenite; 

3. respectă prescripţiile făcute de medic şi fiziokinetoterapeut pe fişele de 
tratament; 

4. înformează şi intruieşte pacientul asupra tratamentului pe care îl efectuează, 
asupra efectelor terapeutice şi asupra efectelor negative care pot apărea; 

5. aplică procedurile de masaj, în vederea recuperării medicale, conform 
recomandărilor şi răspunde de respectarea parametrilor tehnici a fiecărei 
probe; 

6. manifestă permanent o atitudine plină de solicitudine faţă de bolnav; 
7. utilizează şi păstrează în bune condiţii aparatura din dotare; 
8. pregăteşte şi verifică funcţionarea aparaturii din dotare, semnalând 

defecţiunile; 
9. se preocupă de aprovizionarea şi utilizarea soluţiilor medicamentoase 

necesare la aplicarea masajului; 
10. anunţă medicul sau asistentele medicale în cazul în care constată o situaţie 

de urgenţă care necesită acordarea primului ajutor; 
11. poartă echipamentul de protecţie prevăzut de regulamentul de ordine 

interioară, care va fi schimbat ori de câte ori este nevoie, în vederea 
păstrării igienei şi a aspectului estetic personal; 

12. respectă reglementarile în vigoare privind prevenirea, controlul şi 
combaterea infecţiilor nosocomiale; 

13. respectă secretul profesional şi codul de etică al asistentului medical; 
14. respectă drepturile pacientului; 
15. se preocupă în permanenţă de actualizarea cunoştinţelor profesionale prin 

studiu individual sau alte forme de educaţie continuă, conform cerinţelor 
postului; 

16. respectă reglementările normelor de ordine interioară; 
17. respectă normele de securitate a muncii şi PSI; 
18. îndeplineşte orice alte sarcini trasate de şefii ierarhici. 
Art.86: Atribuţiile pentru funcţia de NUTRIŢIONIST ŞI DIETETICIAN, 

sunt: 
1. conduce, coordonează, organizează şi supraveghează prepararea 

regimurilor alimentare profilactice şi terapeutice, pentru asistaţii centrului; 
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2. controlează aplicarea şi respectarea normelor de igienă la recepţia şi 
distribuirea alimentelor; 

3. alcătuieşte regimul alimentar în funcţie de: 
– indicaţia medicului; 
– indicaţiile dietetice specifice fiecărei afecţiuni; 
– numărul de porţii; 
– alocaţie sau posibilităţi materiale / financiare; 
– valorile, principiile, dorinţele, obiceiurile şi religia pacientului; 

4. centralizează zilnic regimurile dietetice prescrise pacienţilor în raport cu 
datele din foaia de observaţie, în baza foilor zilnice de alimentaţie întocmite 
de medicul şef de secţie sau, în lispa acestuia, de către asistentul medical 
şef de secţie; 

5. întocmeşte zilnic reţetarul (desfăşuratorul de gramaj) unde specifică: 
– alimentele ce fac obiectul regimurilor; 
– felurile de mâncare pe regimuri; 
– gramajul / porţie (poate fi adaptat în funcţie de posibilităţi); 
– numărul de porţii / regim; 
– numărul de mese; 
– înscrie cantităţile rezultate în fiecare rubrică a alimentelor; 
– totalizează cantităţile rezultate; 
– ajustează cantităţile rezultate în funcţie de unităţile de măsură ale 

alimentelor; 
6. întocmeşte zilnic foaia de alimentaţie înscriind cantităţile de alimente 

totalizate în desfăşurător; 
7. verifică zilnic: dieta prescrisă, orarul de masă, calitatea alimentelor şi 

cantităţile calculate, numărul de porţii solicitate, respectarea normelor de 
igienă la servire, circuitul felurilor de mâncare; 

8. calculează prin sondaj valoarea raţiei alimentare; 
9. întocmeşte zilnic centralizatorul de porţii, regimuri şi suplimente pentru 

secţii şi personalul bucătăriei; 
10. urmăreşte respectarea numărului de porţii planificate şi a gramajului înscris 

în desfăşurătorul de gramaje; 
11. respectă valoarea alocaţiei de hrană stabilite; 
12. are dreptul de a refuza de la furnizori orice aliment care nu îndeplineşte 

cerinţele organoleptice, de transport, igienico–sanitare; 
13. controlează modul de respectare a normelor de igienă privind transportul 

alimentelor; 
14. controlează respectarea circuitelor; 
15. întocmeşte planul de aprovizionare anual cu alimente, materiale de 

curăţenie, dezinfectante, obiecte de protecţia muncii, birotică; 
16. supraveghează respectarea de către personalul din subordine a normelor în 

vigoare privind prevenirea, controlul şi combaterea infecţiilor nosocomiale, 
a normelor de protecţia muncii şi a regulamentului de ordine interioară; 

17. solicita la nevoie aprovizionarea cu materiale de curățenie si dezinfectante; 
18. întocmeşte grafice de temperatură pentru spaţiile frigorifice şi înscrie zilnic 

temperaturile în acestea; 
19. supraveghează zilnic, curăţenia, dezinfecţia şi buna întreţinere a 

ustensilelor; 
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20. anunţă conducerea pentru efectuarea dezinsecţiei şi a deratizării ori de câte 
ori este nevoie; 

21. supraveghează recoltarea probelor alimentare şi păstrarea lor în mod 
corespunzător, conform legilor în vigoare; 

22. respectă codul de etică şi deontologie conform legilor în vigoare; 
23. respectă normele de protecţia muncii şi PSI; 
24. respectă păstrarea secretului de serviciu şi a secretului profesional; 
25. realizează periodic planuri de diete şi meniuri; 
26. participă la executarea de programe educative pe teme de nutriţie şi 

readaptare alimentară; 
27. participă la conferinţe, expozeuri pentru îmbunătăţirea cunoştinţelor din 

domeniu; 
28. îndeplineşte orice alte sarcini trasate de conducerea unităţii. 
Art.87:  MEDICUL angajat ai unităţii au următoarele atribuţii:  

− Este responsabil de realizarea indicatorilor de performanţă prevăzuţi în 
contractul cadru, fapt pentru care îndeplinesc următoarele atribuţii: 

1. organizează şi răspunde de întreaga activitate din secţie; 
2. răspunde de aplicarea dispoziţiilor privind instituţionalizarea beneficiarilor 

în secţiile cu paturi; 
3. organizează la începutul programului raportul de gardă, analizându-se cu 

această ocazie evenimentele din secţie în ultimele 24 de ore, stabilind 
măsurile ce se impun; 

4. examinează fiecare pacient la internare, examinează zilnic starea de 
sănătate a asistaţilor care i-au fost repartizaţi de şeful secţiei; 

5. organizează, îndrumă şi coordonează activitatea personalului din secţii; 
6. controlează activitatea asistenţilor medicali, controlează efectuarea 

investigaţiilor prescrise, aplicarea corectă a indicaţiilor terapeutice; 
7. organizează şi răspunde de activitatea de gardă; 
8. colaborează cu ceilalţi medici de alte specialităţi în vederea stabilirii 

diagnosticului şi stabilirii tratamentului adecvat; 
9. controlează respectarea normelor de igienă prevăzute de legislaţia în acest 

sens a asistaţilor instituţionalizaţi în Centrul de Asistență Medico-Socială 
Valea lui Mihai ; 

− Sunt responsabili de furnizarea către conducerea centrului la timp şi în 
condiţii de maximă acurateţe a datelor privind funcţionarea secţiei, indicatorii specifici 
activităţii medicale, indicatorii financiari, economici, datele privind activităţile de 
supraveghere, prevenire şi control, inclusiv pentru infecţiile nozocomiale, îndeplinind 
următoarele sarcini: 

1. controlează, îndrumă și organizează activitatea de prevenire, combatere a 
infecţiilor nozocomiale, conform Ordinului M. S. nr. 916/2006, urmăreşte 
personalul din subordine pentru respectarea Ord. M.S. 219/2002 cu privire 
la colectarea deşeurilor rezultate din activitatea medicală; 

2. controlează şi răspunde de aplicarea măsurilor de protecţia muncii şi 
prevenire şi securitate a incendiilor în secţie; 

3. controlează şi răspunde de întocmirea corectă şi la timp a documentelor 
secţiei; 
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4. asigură şi răspunde de respectarea prevederilor legale referitoare la 
păstrarea confidenţialităţii asupra datelor, informaţiilor şi documentelor 
referitoare la activitatea secţiei; 

5. se preocupă continuu de studierea legislaţiei în vigoare cu impact asupra 
activităţii unităţilor sanitare cu paturi și a unităţilor medico-sociale; 

6. răspunde de verificarea continuă de pregătire profesională a personalului 
din subordine; 

7. controlează şi asigură prescrierea tratamentului adecvat pacienţilor secţiei, 
ia măsurile ce se impun de încadrare în creditele bugetare alocate şi 
evitarea polipragmaziei; 

8. controlează permanent ţinuta personalului, precum şi comportamentul în 
relaţiile cu pacienţii şi ceilalţi salariaţi; 

9. se preocupă de integrarea beneficiarilor internaţi în activităţi de terapie 
ocupaţională individuale sau de grup în funcţie de capacităţile şi 
aptitudinile fiecărui beneficiar; 

10. se preocupă de reintegrarea familială şi socială a pacienţilor, păstrând 
permanent legătura cu aparţinătorii; 

11. este responsabil de colaborarea cu reprezentanţii administraţiei financiare, a 
sindicatelor şi ai societăţii civile pentru îmbunătăţirea condiţiilor de 
acordare a asistenţei medicale în secţie şi în unitate; 

12. examinează pacienţii după internare, completează foaia de observaţie în 
primele 24 de ore, iar în cazuri de urgenţă apelează la serviciile paraclinice 
din ambulator; 

13. zilnic examinează pacienţii şi consemnează în foaia de observaţie evoluţia, 
tratamentul corespunzător, alimentaţia, iar la externare epicriza; 

14. prezintă situaţia bolnavilor, supraveghează administrarea tratamentelor, iar 
la nevoie administrează tratamentul pacienţilor; 

15. controlează şi răspunde de întreaga activitate de îngrijire a bolnavilor 
efectuată de asistenţii medicali şi de personalul de îngrijire auxiliar; 

16. răspunde şi asigură disciplina şi comportamentul din secţia cu paturi de 
care răspunde; 

17. asigură şi răspunde de aplicarea tuturor măsurilor de prevenire, 
supraveghere şi control pentru infecţiile nozocomiale; 

18. răspunde prompt la toate solicitările din secţia de care răspunde; 
19. efectuează prescripţii medicale şi alte cheltuieli în linia creditelor bugetare 

aprobate; 
20. sunt responsabili de colaborarea cu reprezentanţii compartimentelor 

funcţionale, administrative şi financiare pentru îmbunătăţirea condiţiilor de 
acordare a asistenţei medicale în unităţile de asistenţă medico-socială cu 
paturi. 

Art.88:  ASISTENŢII MEDICALI angajaţi ai Centrului de Asistență Medico-
Socială Valea lui Mihai au următoarele atribuţii: 

1. îşi desfăşoară ativitatea în mod responsabil, în confomitate cu 
reglementările profesionale şi cerinţele postului; 

2. preiau persoanele nou-internate şi acţionează pentru acomodarea acestora la 
condiţiile de cazare şi de respectare a regulamentelor de organizare şi 
funcţionare a unităţii; 

3. acordă primul ajutor şi cheamă medicul în situaţii de urgenţă; 
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4. participă la examinarea de către medici a persoanelor internate, 
informându-i asupra stării şi evoluţiei acestora şi execută indicaţiile 
medicilor cu privire la efectuarea tratamentului şi a analizelor medicale, la 
regimul alimentar şi la igiena persoanelor respective; 

5. identifică problemele privind îngrijirea persoanelor internate, stabilesc 
priorităţile, elaborează şi îndeplinesc planurile de îngrijire şi evaluează 
rezultatele obţinute; 

6. recoltează produse biologice pentru analizele de laborator, în conformitate 
cu prescripţiile medicilor; 

7. răspund de îngrijirea persoanelor internate şi urmăresc efectuarea de către 
infirmiere a toaletei acestora, schimbarea lenjeriei de corp şi de pat, 
asigurarea condiţiilor pentru satisfacerea nevoilor fiziologice, schimbarea 
poziţiei şi altele asemenea; 

8. supraveghează şi asigură alimentarea persoanelor dependente şi 
supraveghează distribuirea alimentaţiei în conformitate cu prescripţiile 
cuprinse în foile de observaţie; 

9. administrează personal medicaţia, efectuează tratamentele, imunizările, 
testările biologice şi altele asemenea, în conformitate cu prescripţiile 
medicale; 

10. pregătesc materialele sanitare şi instrumentarul medical pentru sterilizare; 
11. cunosc şi aplică normele de securitate, manipulare şi descărcare a 

substanţelor stupefiante precum şi a medicamentelor cu regim special; 
12. participă la acordarea îngrijirilor paliative; 
13. se integrează în graficul pe ture stabilit de conducerile unităţilor şi 

efectuează verbal şi în scris preluarea şi predarea fiecărei persoane internate 
şi a serviciului în cadrul raportului de tură; 

14. în caz de deces a persoanelor internate inventariază obiectele personale ale 
acestora şi organizează transportul cadavrelor la morgă; 

15. utilizează şi păstrează în bune condiţii echipamentele şi instrumentarul din 
dotare, supraveghează colectarea materialelor şi instrumentarului de unică 
folosinţă utilizat şi urmăresc colectarea acestora în vederea distrugerii; 

16. utilizează echipamentul de protecţie prevăzut de regulamentele de 
organizare şi funcţionare a unităţii, schimbându-l ori de câte ori este 
nevoie; 

17. respectă reglementările în vigoare referitoare la prevenirea, controlul şi 
combaterea infecţiilor nosocomiale în conformitate cu Ordinul nr. 
916/2006; 

18. respectă secretul profesional şi codul de etică şi deontologie profesională al 
asistentului medical; 

19. colaborează cu asistenţii medicali comunitari care îşi desfăşoară activitatea 
în teritoriul în care funcţionează unităţi de asistenţă medico-socială; 

20. îndeplinesc orice alte atribuţii stabilite de conducerile unităţii. 
Art.89: Atribuţiile INFIRMIERELOR în Centrului de Asistenta Medico-

Sociala Valea lui Mihai sunt menţionate de art. 9 din Instrucţiunile nr. 1/507/2003 de 
aplicare a Normelor privind organizarea, funcţionarea şi finanţarea unităţilor de 
asistenţă medico-sociale, aprobate prin H.G. nr. 412/2003: 

1. îşi desfăşoară activitatea numai sub îndrumarea şi sub supravegherea 
asistenţilor medicali; 
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2. pregătesc paturile şi schimbă lenjeria persoanelor internate; 
3. efectuează sau participă la efectuarea toaletei zilnice a persoanelor internate 

imobilizate, ori de câte ori este nevoie, cu respectarea normelor de igienă; 
4. acordă sprijin persoanelor internate, pentru efectuarea toaletei zilnice; 
5. acordă sprijin persoanelor internate, pentru satisfacerea nevoilor fiziologice 

(ploscă, urinar, tăviţe renale şi altele asemenea); 
6. ajută la pregătirea persoanelor internate în vederea examinării; 
7. transportă lenjeria de pat şi de corp utilizată în containere speciale la 

spălătorie şi aduc lenjerie curată în containere speciale, cu respectarea 
circuitelor igienice; 

8. efectuează dezinfecţia zilnică a mobilierului din saloane; 
9. pregătesc saloanele pentru dezinfecţie ori de câte ori este necesar; 

10. efectuează curăţenia şi dezinfecţia cărucioarelor, a tărgilor şi a altor obiecte 
care servesc la deplasarea persoanelor internate; 

11. colectează materialele sanitare şi instrumentarul de unică folosinţă utilizat 
în recipiente speciale şi asigură transportul acestora în spaţii amenajate 
pentru depozitare, în vederea neutralizării; 

12. ajută asistenţii medicali şi brancardierii la schimbarea poziţiei persoanelor 
imobilizate; 

13. în situaţia decesului persoanelor internate, pregătesc cadavrele şi participă 
la transportul acestora la morgă; 

14. utilizează echipamentul de protecţie prevăzut de regulamentele de 
organizare şi funcţionare a unităţii, schimbându-l ori de câte ori este 
nevoie; 

15. respectă normele igienico-sanitare şi de protecţia muncii; 
16. respectă reglementările în vigoare privind prevenirea, controlul şi 

combaterea infecţiilor nosocomiale prevăzute de Ordinul nr. 916/2006; 
17. transportă alimentele  în săla de mese sau în saloane, cu respectarea 

normelor igienico-sanitare; 
18. asigură spălarea veselei şi a tacâmurilor, ordinea şi curăţenia în oficiile 

alimentare; 
19. asigură păstrarea şi utilizarea în bune condiţii a inventarului pe care îl au în 

primire; 
20. îndeplinesc orice alte atribuţii trasate de șefii ierarhici. 
Art.90: Atribuţiile ÎNGRIJITORILOR DE CURĂŢENIE sunt următoarele: 
1. efectuează zilnic curăţenia în condiţii corespunzătoare a spaţiului repartizat 
şi răspunde de starea de igienă a saloanelor, coridoarelor, oficiilor, scărilor, 
mobilierului, ferestrelor; 

2. curăţă şi dezinfectează zilnic băile şi grupurile sanitare cu materialele şi 
ustensilele folosite numai în acest scop; 

3. efectuează aerisirea periodică a saloanelor şi răspunde de încălzirea 
corespunzătoare a acestora; 

4. curăţă şi dezinfectează urinarele, ploştile, scuipătorile, tăviţele renale, etc. 
conform indicaţiilor primite; 

5. transportă gunoiul şi rezidurile alimentare în condiţii corespunzătoare, 
respectiv la recipientul rezidurilor alimentare în condiţii corespunzătoare, 
răspunde de depunerea lor corectă în recipiente, curăţă şi dezinfectează 
vasele în care se păstrează rezidurile culinare, respectiv gunoiul; 
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6. răspunde de păstrarea în bune condiţii a materialelor de curăţenie ce le are 
personal în grijă precum şi a celor care se folosesc în comun; 

7. răspunde alături de restul personalului de inventarul secţiei; 
8. îndeplineşte orice alte sarcini încredinţate de conducerea unităţii. 

 
CAPITOLUL XII: PERSONALUL ADMINISTRATIV, GOSPOD ĂRIE, 
                                 ÎNTREŢINERE-REPARAŢII, DESERVIRE 
 

Art.91: Personalul administrativ asigură activităţile auxiliare serviciului 
social: aprovizionare, mentenanţă, achiziţii etc. şi este compus din: 

a) contabil; 
b) magaziner casier; 
c) spălătoreasă; 
d) muncitor necalificat: îngrijitor curăţenie. 
Art.92: COMPARTIMENTUL FINANCIAR-CONTABIL are în principal 

următoarele atribuţii: 
1. întocmeşte proiectele planurilor de venituri şi cheltuieli bugetare şi pentru 

activităţile de autofinanţare; 
2. asigură efectuarea corectă, în conformitate cu dispoziţiile legale a 

operaţiunilor de încasare şi plăţi în numerar; 
3. asigură creditele necesare corespunzătoare comenzilor şi contractelor emise 

în limita creditelor bugetare aprobate; 
4. întocmeşte instrumentele de protocol şi documentele de acceptare sau refuz 

al plăţii; 
5. verifică documentele justificative şi de cheltuieli sub aspectul formei, 

conţinutului şi al legalităţii operaţiunii; 
6. întocmeşte propunerile de plan casă pentru plăţi în numerar; 
7. ia măsurile necesare pentru asigurarea integrităţii avutului obştesc şi pentru 

recuperarea pagubelor produse; 
8. întocmeşte formele de recuperare a sumelor care eventual au fost greşit 

plătite; 
9. organizarea contabilităţii conform prevederilor legale şi asigurarea 

efectuării corecte şi la timp a înregistrărilor; 
10. organizarea analizei periodice a utilizării mijloacelor materiale şi băneşti şi 

luarea măsurilor necesare, împreună cu celelalte compartimente din unitate 
în ceea ce priveşte stocurile disponibile, supranormative fără mişcare sau 
cu mişcare lentă, sau pentru prevenirea oricăror altor imobilizări de 
fonduri; 

11. asigurarea întocmirii la timp şi în conformitate cu dispoziţiile legale a 
dărilor de seamă contabile; 

12. exercitarea controlului financiar preventiv în conformitate cu dispoziţiile 
legale; 

13. participarea la organizarea sistemului informaţional al unităţii, urmărind 
folosirea cât mai eficientă a datelor contabilităţii; 

14. asigurarea întocmirii circulaţiei şi păstrării documentelor justificative care 
stau la baza înregistrărilor în contabilitate; 

15. preocuparea de mecanizare a lucrărilor contabile; 
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16. organizarea evidenţei tehnico-operative şi gestionare; asigurarea ţinerii lor 
corecte şi la zi; 

17. organizarea inventarierii periodice a mijloacelor materiale şi regularizarea 
diferenţelor contabile; 

18. asigurarea îndeplinirilor condiţiilor legale privind angajarea gestionarilor, 
constituirea garanţiilor şi reţinerea ratelor; 

19. asigurarea măsurilor de păstrare, manipulare şi folosire a formularelor cu 
regim special; 

20. exercitarea controlului operativ curent în conformitate cu dispoziţiile în 
vigoare; 

21. organizarea acţiunii de perfecţionare a pregătirii profesionale pentru cadrele 
din compartimentul financiar-contabil; 

22. întocmirea studiilor privind îmbunătăţirea economică din unitate şi 
propunerea de măsuri corespunzătoare; 

23. întocmirea situaţiilor privind costurile comparative pe diverşi indicatori: zi 
de spitalizare, pat efectiv ocupat, bolnav; 

24. analizarea şi pregătirea din punct de vedere financiar a evaluării eficienţei 
utilizării mijloacelor materiale şi băneşti puse la dispoziţia unităţii, luarea 
măsurilor necesare pentru evitarea cheltuielilor neeconomicoase şi 
inopportune; 

25. orice alte sarcini stabilite de şeful ierarhic. 
Art.93: Persoana care ocupă funcţia de MAGAZINER-CASIER are 

următoarele atribuţii:   
1. primeşte materialele care se aprovizionează, verifică cantităţile indicate în 

documentele care le însoţesc şi controlează cât este posibil calitatea 
acestora; răspunde de depozitarea lor în bune condiţii pentru a se evita 
degradarea respectându-se şi normele de protecţia muncii şi PSI; 

2. asigură integritatea tuturor materialelor, a utilajelor de mică mecanizare şi a 
sculelor de mână din dotarea unităţii; 

3.  întocmirea bonurilor de materiale, căruia îi furnizează, denumirea şi 
cantitatea acestora în funcţie de solicitările şefilor punctelor de lucru; 

4. periodic, solicită operatorului de pe calculator situaţia stocurilor şi verifică 
dacă acestea corespund cu ceea ce se află în magazie. Anunţă conducerea 
când stocurile la anumite materiale sunt epuizate sau nu au mişcare; 

5. materialele vor fi predate numai în baza bonurilor de materiale; 
6. verifică dacă bonurile se întorc semnate şi le păstrează pentru eventualele 

confruntări. Utilajele de mică mecanizare şi sculele de mână vor fi predate 
şefilor punctelor de lucru sau executanţilor pe bază de “bon”. Verifică 
periodic dacă acestea s-au întors în magazie; 

7. sesizează în scris conducerii unităţii, având avizul şefului de compartiment, 
eventualele deteriorări nejustificate sau lipsa unor accesorii precum şi 
predarea lor în grad avansat de murdărie; 

8. deschide fişele de inventar personal, pe care le ţine la zi cu toate 
modificările apărute. În acestea sunt trecute sculele ce rămân pe timp mai 
îndelungat la executanţi; 

9. distribuie echipamentul de protecţia muncii şi ţine evidenţa acestuia; 
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10. semnează fişele de lichidare a celor ce părăsesc firma, numai după o atentă 
verificare a inventarelor personale şi a “bonurilor “ – răspunde pecuniar de 
respectarea acestei îndatoriri; 

11. ţine evidenţa elementelor ce compun schelele obişnuite din dotarea unităţii. 
Răspunde de depozitarea şi de remedierea defecţiunilor ce pot conduce la 
accidente de muncă; 

12. elibereaza motorină şi benzină în cantităţile trecute pe bonurile care indică 
numărul autovehiculului sau denumirea utilajului pentru care se solicită 
combustibilul respectiv; 

13. în calitate de casier are următoarele atribuţii: 
− gestionează şi păstrează mijloacele băneşti în conformitate cu dispoziţiile 

legale în vigoare; 
− întocmeşte raportul zilnic de casă; 
− depune sumele încasate la bancă; 
− pentru sumele încasate emite chitanţe pe care la semnează şi prezintă 
şefului Serviciu Contabilitate pentru a le verifica şi contrasemna; 

− varsă la bancă în contul instituţiei sumele încasate la termenele şi în 
condiţiile stabilite prin dispoziţiile legale în vigoare; 

− nu poate păstra numerar în casă decât în limita fondului de casă admis; 
− efectuează plăţi numai pe bază de acte justificative aprobate de 

ordonatorul de credite; 
− verifică înainte de a efectua plăţile documentele de plată; 

14. respectă atribuţiile ce-i revin conform fişei individuale de protecţia muncii 
şi de PSI; 

15. conduce şi răspunde de autovehiculul instituţiei; 
16. orice alte sarcini stabilite de şeful ierarhic. 
Art.94: Atribuţiile SPĂLĂTORESEI sunt următoarele: 
1. răspunde de starea igienico-sanitară a spaţiilor de muncă, de utilajele pe 

care la are în primire; 
2. primesc materialele necesare spălatului rufăriei pe care le utilizează în 

conformitate cu normele de consum stabilite; 
3. efectuează trierea inventarului moale după culoare, ţesătură etc., sortându-

le pe categorii; 
4. efectuează dezinfecţia rufăriei; 
5. efectuează spălatul, uscatul şi călcatul rufăriei în conformitate cu graficul 

stabilit de şeful ierarhic; 
6. efectuează curăţirea utilajelor la sfârşitul programului de muncă; 
7. triază rufele ce necesită reparaţii,; 
8. efectuează distribuirea rufelor curate la secţii potrivit graficului; 
9. respectarea atribuţiilor ce-i revin conform fişei individuale de protecţia 

muncii şi de PSI; 
10. orice alte sarcini stabilite de şeful ierarhic. 
Art.95:  Atribuţiile pentru funcţia de muncitor necalificat: sunt următoarele: 
1. execută lucrări de curăţenie  în curtea acestuia Centrului de Asistenta 

Medico-Sociala Valea lui Mihai; 
2. execută lucrări suplimentare necesare menţinerii curăţeniei şi evacuării 

gunoiului menajer din imobil şi a deşeurilor periculoase şi depozitarea 
acestora; 
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3. este direct răspunzător de îndeplinirea întocmai a atribuţiilor şi prevederilor 
sarcinilor de serviciu stabilite în fişa postului; 

4. este direct răspunzător de păstrarea bunurilor materiale sau de altă natură 
pe care le are în gestiune; 

5. execută lucrări de curăţire şi întreţinere a instalaţiei de canalizare din 
incinta unităţii; 

6. să preia zilnic din sala de tratament deşeurile periculoase pe care le va 
depozita în condiţii prescrise; 

7. să măture zilnic în curtea imobilului ori de câte ori este nevoie (cel puţin o 
dată pe zi); 

8. să anunţe de îndată administratorul orice neregulă constată; 
9. să manifeste disponibilitate către dialog, receptivitate, calm, tact în relaţiile 

de serviciu; 
10. să răspundă la toate solicitările venite din partea administratorului pentru 

îndeplinirea unor sarcini conforme fişei postului; 
11. să supravegheze  zilnic functionarea centralei termice pe gaz; 
12. să manifeste grijă deosebită în mânuirea şi utilizarea materialelor şi 

echipamentelor pe care le are în primire pentru a evita avarierea, 
distrugerea sau pierderea lor; 

13. să fie cinstit, loial şi disciplinat dând dovadă în toate împrejurările de o 
atitudine civilizată şi corectă faţă de toate persoanele cu care vine în 
contact; 

14. pe timp de iarnă curăţă toate căile de acces şi curtea de zăpadă; 
15. să respecte cu stricteţe regulile de protecţie a muncii şi P.S.I. din obiectivul 

unde desfăşoară serviciul; 
16. trebuie să utilizeze, potrivit instrucţiunilor de utilizare a substanţelor 

periculoase, echipamentele de lucru; 
17. să acorde ajutor, atât cât este raţional posibil, oricărui alt salariat, aflat într-

o situaţie de pericol; 
18. respectarea programului de lucru; 
19. angajatul va desfăşura activitatea în aşa fel încât să nu expună la pericole 

de accidentare sau îmbolnăvire profesională persoana proprie sau alţi 
angajaţi, în conformitate cu pregătirea şi instruirea în domeniul protecţiei 
muncii primită de la angajatorul său. În acest scop angajatul are 
următoarele obligaţii: 
- să-şi însuşească şi să respecte normele şi instrucţiunile de protecţie a 

muncii şi măsurile de aplicare a acestora; 
- să coopereze cu persoanele cu atribuţii specifice în domeniul securităţii 
şi sănătăţii în muncă, atât timp cât este necesar, pentru realizarea oricărei 
sarcini sau cerinţe impuse de autoritatea competentă pentru prevenirea 
accidentelor şi bolilor profesionale; 

- să refuze întemeiat executarea unei sarcini de muncă dacă aceasta ar 
pune în pericol de accidentare sau îmbolnăvire profesională persoana sa 
sau a celorlalţi participanţi; 

- să informeze de îndată administratorul despre orice deficienţă constatată 
sau eveniment petrecut; 

- să execute alte activităţi în legătură cu îndeplinirea sarcinilor de serviciu 
precizate de persoanele care au acest drept. 
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CAPITOLUL XIII: FINAN ŢAREA CENTRULUI DE ASISTENTA MEDICO-       
                                         SOCIALĂ VALEA LUI MIHAI 
 

Art.96:  În estimarea bugetului de venituri şi cheltuieli, centrul are în vedere 
asigurarea resurselor necesare acordării serviciilor sociale cel puţin la nivelul 
standardelor minime de calitate aplicabile. 

Art.97:  Bugetul de venituri și cheltuieli al Centrului de Asistență Medico-
Socială Valea lui Mihai se aprobă de către Consiliul Local al Orasului Valea lui Mihai. 

Art.98:  Finanţarea cheltuielilor centrului se asigură în conformitate cu 
prevederile H.G. nr.412/2003 pentru aprobarea Normelor privind organizarea, 
funcționarea și finanțarea unităților de asistență medico-sociale și ale H.G. nr.459/2010 
pentru aprobarea standardului de cost / an pentru servicii acordate în unitățile medico-
sociale și a unor normative privind personalul din unitățile de asistență medico-socială 
și personalul care desfășoară activități de asistență medicală comunitară. 

Art.99:  Finanțarea cheltuielilor Centrului de Asistență Medico-Socială Valea 
lui Mihai se asigură, în condițiile legii, din următoarele surse: 

- de la bugetul Oraşului Valea lui Mihai – pentru cheltuielile de personal 
pentru personalul nemedical, precum și cheltuielile pentru hrană, bunuri și 
servicii necesare întreținerii și funcționării unității medico-sociale, 
reparații, consolidări, dotări; 

- de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Sănătății, din sume alocate 
prin transferuri către bugetele locale - pentru cheltuielile de personal 
aferente medicilor și personalului medical, precum și cheltuielile cu 
medicamente și materiale sanitare; 

- din contribuția persoanelor beneficiare sau a întreținătorilor acestora/după 
caz/ 

- din donații și sponsorizări. 
 
CAPITOLUL XIV: DISPOZI ŢII FINALE 
 

Art.100: Conducerea instituţiei are obligaţia să asigure egalitatea de şanse şi 
tratament între angajaţi, bărbaţi şi femei, în cadrul relaţiilor de muncă de orice fel pentru 
interzicerea discriminării. 

Art.101: Angajaţii vor fi informaţi sistematic, inclusiv prin afişare în locuri 
vizibile, asupra drepturilor pe care aceştia le au în ceea ce priveşte respectarea egalităţii 
de şanse între bărbaţi şi femei. 

Art.102: În conformitate cu art.7 din Legea nr.202/2002 modificată şi 
completată de O.G. nr. 84/2004, prin egalitatea de şanse şi tratament între femei şi 
bărbaţi în relaţiile de muncă se înţelege accesul nediscriminatoriu la: 

- alegerea ori exercitarea liberă a unei profesii sau activităţi; 
- angajarea în toate posturile sau locurile de muncă vacante şi la toate 

nivelurile ierarhiei profesionale; 
- venituri egale pentru muncă de valoare egală; 
- informare şi consiliere profesională, programe de iniţiere, calificare, 

perfecţionare, specializare şi recalificare profesională; 
- promovare la orice nivel ierarhic şi profesional; 
- condiţii de muncă ce respectă normele de sănătate şi securitate în muncă, 

conform prevederilor legislative în vigoare; 
- beneficii altele decât cele de natură salarială precum şi la securitate socială; 
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- prestaţii şi servicii sociale, acordate în conformitate cu legislaţia în vigoare. 
Art.103: Este interzisă discriminarea prin utilizarea de către conducere a unor 

practici care dezavantajează persoanele de un anumit sex în legătură cu relaţiile de 
muncă, referitoare la: 

- anunţarea, organizarea concursurilor sau examenelor şi selecţia candidaţilor 
pentru ocuparea posturilor vacante; 

- încheierea, suspendarea sau modificarea contractului de muncă sau 
încetarea raportului juridic de muncă ori de serviciu; 

- stabilirea sau modificarea atribuţiilor din fişa postului; 
- stabilirea salariilor sau altor beneficii; 
- evaluarea performanţelor profesionale individuale; 
- promovarea profesională; 
- aplicarea măsurilor disciplinare; 
- maternitatea nu poate constitui un motiv de discriminare. Este interzis 

solicitarea candidatelor testul de graviditate, în vederea angajării. 
Art.104: Constituie discriminare şi este interzisă modificarea unilaterală de 

conducerea instituţiei a relaţiilor sau condiţiilor de muncă, inclusiv concedierea 
persoanei angajate care a înaintat o sesizare sau reclamaţie la nivelul autorităţilor 
publice centrale şi locale sau Agenţiei Judeţene pentru Egalitatea de şanse între femei şi 
bărbaţi. 

Art.105: Persoanele care se consideră discriminate după criteriul de sex pot 
adresa sesizări sau reclamaţii Agenţiei sau pot introduce cereri direct la instanţele 
judecătoreşti competente. Sarcina probei revine persoanei împotriva căreia s-a formulat 
sesizarea/reclamaţia pentru fapte care permit a se prezenta existenţa unei discriminări 
directe sau indirecte, care trebuie să dovedească faptul că nu a fost încălcat principiul 
egalităţii de tratament. 

Art.106: Încălcarea prevederilor Legii nr. 202/2002, modificată şi completată 
de O.G. nr.84/2004, atrage răspunderea disciplinară, materială, civilă, contravenţională 
sau penală, după caz, a persoanelor vinovate. 

Art.107:  În afara sarcinilor stabilite pentru fiecare categorie de personal, 
salariaţii îndeplinesc şi alte sarcini de serviciu date prin dispoziţia scrisă sau verbală a 
conducerii. Toate atribuţiile cuprinse în prezentul regulament se vor regăsi în fişa 
postului fiecărui salariat. 

Art.108: Fiecare compartiment din cadrul instituţiei este obligat să procedeze 
la actualizarea conţinutului fişei postului ori de câte ori este nevoie, care se vor 
consemna imediat în prezentul regulament. Toate aceste actualizări vor fi aduse la 
cunoştinţa personalului interesat. 

Art.109: Dispoziţiile prezentului Regulament de organizare şi funcţionare al 
Centrului de Asistență Medico-Socială Valea lui Mihai pot fi modificate sau completate 
cu orice alte dispoziţii legale emise de forurile superioare competente. Toate 
modificările sau completările ulterioare vor fi vizate şi aprobate de Consiliul Local al 
Oraşului Valea lui Mihai. 
 
 
            PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,    SECRETAR, 
                             Pap Sándor-György                                                                     Todor Maria 


