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z infiinpra CCntnului pafru ftcoane Vers,firice,St€ntul Nicolae" Tdtgu Bujor,

lnitiator: Nicolae Dobrovici-Bacalbaga, Pregedinte Consiliul Judetului
Nuinirul de inregistrare 9i data depun6rii pioiectului: SSSllZS.Og.20t3

Bujor, ca

Consiliul
Av6nd in vedere expunerea de motive a inifiatorului;
AvAnd in vedere raportul de specialitate comun al directiilor de specialitate;
AvAnd in vedere raportul de avizare al Comisiei de specialitate nr. 1 pentru buget - finante,

strategii, studii gi prognoze economico - sociald gi al Comisiei de specialitate nr.4 pentru asistenld 9i
protectie sociale, invetemant, sanetate, culturS, ac{ivit5ti gtiintifice, sportive gi de agrement;

Avdnd in vedere adresa nr. 29.308/13.08.2013 a Directiei Generale de Asistenle Sociale gi
Protectia Copilului Galati, inregistratA la Consiliul Judelului Galali cu nr.6364/13.08.2013;

Avind in vedere Hotararea Consiliului Local al Ora$Ului Targu Bujor nr.58/04.09.2013 privind
avizatea schimberii denumirii Casei ,,Crina" 9i Casei ,,Veronica", inregistrate la Consiliul Judetului Galati
cu nr. 6363/1 1 .09.2013;

Av6nd in vedere adresa nr. 32.il0123.09.2013 a Directiei Generale de Asistenld SocialS 9i
Proteclia Copilului Galati, inregistrate la Consiliul Judelului calati cu ff.7604123.09.2013;

Av6nd in vedere prevederile Legii nr. 1712000 pdvind asistenta sociald a persoanelor varstnice,
republicatd, cu modif icdrile gi completdrile ulterioare ;

Av6nd in vedere prevederile Hoterarii Guvemului nr. 539/2005 pentru aprobarea nomenclatorului
institutiilor de asistenle sociale gi a structurii orientative de personal, a Regulamentului Cadru de
organizare gi functionare a instituliilor, precum gi a normelor metodologice de aplicare a prevederilor
Ordonanlei Guvernului nr. 68i2003 privind serviciile sociale;

ln temeiul prevederilor art. 97 alin. (1) din Legea nr.21512001 privind administratia publica locale,
republicatd, cu modificarile gi mmpletirile ulterioare,

HorAnAgrE:
Art.1. (1) Se infiinleazd Cdminul pentru Persoane Varstnice ,,SfAntul Nicolae"

Generale de
, cu sediul in

(2) Ciminul pentru Persoane Var$nice ,,Sfantul Nicolae" TArgu Bujor persoanelor virstnice
servicii sociale primare 9i specializate gi desfSgoari activiteti specifice in ra cu nevoile beneficiarilor.

ArL2. Regulamentul de organizare gi functionare al Cdminu
,,Sfantul Nicolae" T6rgu Bujor este previzut in anexa la prezenta hot5ratr

Art.3. Cheltuielile curente gi de capital necesare fu
stat gi in completare de la bugetul Consiliului Judelului G7i

specialitate al Consiliului Judelului Galati.
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Secretarul.|udefului,



PRESEDINTE,

ANTZARE 9l FUNCTTONARE
nul pentru ice,,Sfintul Nicolae" Tdrgu Bujor,

udetul Galati

CAP. I. DISPOZITII GENERALE

Art.1. Cdminul pentru Persoane Varstnice ,,SfAntul Nicolae" TArgu Bujor are rolul de a
asigura la nivel local aplicarea politicilor gi strategiilor de asistente sociald a persoanelor
vdrstnice, prin menlinerea, refacerea 9i dezvoltarea capacitdlilor individuale pentru depagirea
unei situalii de nevoie, in cazul in care persoana sau familia este incapabile sd o solulioneze
singura.

Att2. - (1) Ciminul pentru Persoane VArstnice ,,SfAntul Nicolae" T6rgu Bujor
funclioneazd in subordinea Direc[ei Generale de Asistenli Sociald gi Protectia Copilului Galali,
fdri personalitate juridicd, avand ca atribulie principald proteclja persoanelor v6rstnice.

(2) ln vederea realizdrii atribufilor ce ii revin, Cdminul pentru Persoane V6rstnice ,,SfAntul
Nicolae" TArgu Bujor indeplinegte exclusiv funclia de execulie prin asigurarea mijloacelor
umane gi materiale necesare implementarii Politicilor 9i Strategiilor de asistentd sociald a
persoanelor vArstnice, precum 9i prevenirea 9i combaterea marginalizirii sociale a acestora.

(3) Cdminul pentru Persoane V6rstnice ,,SfAntul Nicolae" Tdrgu Bujor este infiinlat gi
funclioneazd in concordanle cu prevederile:
- Legii nr . 17 /2000 privind asistenla sociald a persoanelor vArstnice, republicatd, cu
completirile 9i modificirile ulterioare;
- Ordinul nr. 24612006 al ministrului Muncii, Solidaritdlii Sociale 9i Familiei privind
aprobarea Standardelor minime specifice de calitate pentru serviciile de ingrijire la domiciliu
pentru persoanele v6rstnice 9i pentru centrele reziden!iale pentru persoanele varstnice;
- HotirArea Guvernului nr. 539/2005 pentru aprobarea Nomenclatorului instituliilor de
asistenli sociali gi a structurii orientative de personal, a Regulamentului-cadru de organizare 9i
funclionare a instituliilor de asistenld sociald, precum gi a Normelor metodologice de aplicare a
prevederilor Ordonanlei Guvernului nr. 68/2003 privind serviciile sociale;
- Hotirdrea Guvernului nr- 100712005 privind modificarea HotdrArii Guvernului nr.
539/2005 pentru aprobarea Nomenclatorului institutiilor de asistenti sociald 9i a structurii
orientative de personal, a Regulamentului-cadru de organizare si funclionare a instituliilor de
asistente sociald, precum ti a Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonan{ei
Guvernului nr. 68/2003 privind serviciile sociale.

Art.3. Principiile care stau la baza activitetii Ciminului pentru Persoane VArstnice
,,SfAntul Nicolae" TArgu Bujor sunt:

- principiul respectirii drepturilor omului;
- principiul respectirii demnitdlii umane;
- principiul universalitilii;
- principiulnediscrimindrii;
- principiul asiguririi autonomiei;
- principiul asigurdrii intimitSlii;
- principiul asigurdrii dreptului de a alege;
- principiul implicdrii active gi depline a beneficiarilor;
- principiul cooperirii gi parteneriatului;
- principiul recunoagterii valorii fiecirei fiinte umane gi valorizdrii ei.
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Varstnice ,,SfAntul Nicolae" T6rgu Bujor
SUnt CU independente (care au implinit vArsta de
pensionare'stabi ), card intr-una din urmitoarele situatii:
a) sunt lipsili d6 suslinStori legali sau acegtia nu pot sd-gi indeplineasci obligagile datorita
stirii de senetate sau situaliei economice gi a sarcinilor de familie;
b) nu au familie sau nu se afld in intretinerea unor persoane obligate la aceaste, potrivit
dispozitiilor legale in vigoare;
c) nu au locuin!5 9i nici posibilitatea de a-gi asigura condiliile de locuit pe baza resurselor
proprii;
d) nu realizeazd venituri proprii sau acestea nu sunt suficiente pentru asigurarea ingrijirii
necesare;

Art.S. Obiectivele fundamentale ale Cdminului pentru Persoane VArstnice ,,Sf6ntul
Nicolae" TArgu Bujor sunt urmitoarele:
a) si asigure persoanelor vArstnice asistate maximum posibil de autonomie gi siguranle;
b) sd ofere condilii de ingrijire care sA respecte identitatea, integritatea gi demnitatea
persoanei v6rstnice;
c) sd permitd menlinerea sau ameliorarea capacitdlilor fizice 9i intelectuale ale persoanelor
varstnice;
d) si stimuleze participarea persoanelor vArstnice la viala sociali;
e) si faciliteze $i se incurajeze legdturile interumane, inclusiv cu familiile persoanelor
v6rstnice;
0 si asigure supravegherea gi ingrijirea medicalS necesard, potrivit reglementerilor privind
asigurdrile sociale de sdndtate;
S) se prevind gi se trateze consecintele legate de procesul de imbStrAnire.

cAP. il. SERVICII gl ACTIVITAT!

Art.6. in scopul indeplinirii obiectivelor de activitate, Ciminul pentru Persoane VArstnice
,,Sfdntul Nicolae" TArgu Bujor oferi servicii 9i desfdgoard activite$ specifice in raport cu nevoile
beneficiarilor.

Art.7. Serviciile sociale asigurate beneficiarilor Cdminului pentru Persoane VArstnice
,,SfAntul Nicolae" TArgu Bujor sunt urmatoarele:

- gizduirea gi asigurarea hranei zilnice;
- suport pentru autogospodirire;
- consiliere social6 9i psihologicd;
- consiliere juridicd gi administrative;
- sprijin in vederea integrdrii in familie;
- sprijin In vederea reintegrdrii sociale in raport cu capacitatea psihoafectivi;
- prevenirea marginalizdriisociale;
- asistenld medicali prin parteneriat cu Spitalul Ordgenesc TArgu Bujor;

Art.8. La solicitarea organizatiilor neguvernamentale, a altor institulii sau a unitdtilor de cult
recunoscute in Romdnia sau In cooperare cu acestea, personalul incadrat la Ciminul pentru
Persoane VArstnice ,,Sf6ntul Nicolae" T6rgu Bujor poate oferi urmdtoarele prestali:
a) organizarea serbdrilor nationale sau religioase;
b) organizarea aniversirilor tradi!onale (ziua de nagtere, ziua numelui);
c) activitdli recreative sau de petrecere a timpului liber;
d) activitdli cultural educative gi de socializare;
e) activitdli artistice;
f) organizarea de excursii gi alte activiteti de recreere;
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Art.9. n cadrul Ciminului pentru Persoane VArstnice
,,Sf6ntul

,T
a) asiglire maximum posibil de autonomie gi sigurantd;
b) oferd- condilii -de i

t .luoc
respecte identitatea, integritatea gi demnitatea

capacitSlilor fizice 9i intelectuale ale persoanelor
persoanelor vArstnice;
c) permite menlinerea sau
vArstnice;
d) stimuleazd participarea acestora la viala sociald;
e) faclliteazd gi incurajeazd legdturile interumane, inclusiv cu familiile persoanelor vArstnice;

0 asiguri cazarca, hrana, cazarmamentul gi condiliile igienico-sanitare corespunzetoare
nevoilor beneficiarilor, precum gi intreflnerea gi folosirea eficientd a bazei materiale gi a
bunurilor din dotare;
S) asiguri asistenp medicali curent 9i de specialitate sub supravegherea permanentd a
personalului din unitatea spitaliceasci TArgu Bujor;
h) asiguri beneficiarilor protec,tie 9i asistenld in cunoagterea gi exercitarea drepturilor lor;
i) concepe proiecte gi programe proprii care si asigure cregterea calitdlii activitdlii de
protec$e sociald, in concordantd cu specificul Cdminului pentru Persoane VArstnice TArgu
Bujor, potrivit politicilor 9i strategiilor nationale 9i judelene;
j) organizeazd activitdli cultural educative 9i de socializare, atat in interiorul Cdminului, cAt
9i in afara acestuia;
k) asigurd consiliere gi informare at6t familiilor, cdt gi persoanelor protejate privind
problematica sociald (probleme familiale, psihologice etc.);
l) intervine in combaterea gi prevenirea institulonalizdrii ca posibilitate de abuz din partea
familiei;
m) asigurd posibilitd{i de petrecere a timpului liber;
n) asigurd paza gi securitatea beneficiarilor;
o) orice alte activitali necesare gi suficiente pentru indeplinirea obiectivelor de activitate
previzute in prezentul regulament.

CAP. !I!. BENEFICIARII CAMINULUI PENTRU PERSOANE
VARSTNIGE,,SFANTUL NlcoLAE,, TARGU BUJoR

Art.10. Pot beneficia de serviciile oferite de Cdminul pentru Persoane Vdrstnice ,,SfAntul
Nicolae" TArgu Bujor:

- persoanele care au implinit v6rsta de pensionare stabiliti de lege;
- au domiciliul stabil in judelul Galali.

Art.11. - (1) Aceste servicii se acordd in baza unui contract pentru acordarea de servicii
socio-medicale, denumit in continuare contract de servicii, incheiat intre Directia Generali de
Asistenld Sociald gi Proteclia Copilului Galati, reprezentat de coordonatorul Cdminului gi
persoana varstnicd sau reprezentantul legal al acesteia, cu respectarea prevederilor legale in
vigoare.

(2) Contractul de servicii va cuprinde in principal urmitoarele clauze:
- pa(ile contractului;
- obiectul contractului;
- durata contractului;
- drepturi 9i obligalii ale pd(ilor;
- alte clauze care sd stabileascd buna desfdgurare a activitdlilor de asistentd socialS.

411.12. - (1) Admiterea persoanei vdrstnice in cdmin se va face pe baza unui dosar care
va cuprinde:
- solicitarea scrisd a persoanei vArstnice sau a reprezentantului legal al acesteia;
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copii du/e actele vArstnicd/so!(solie)/reprezentan!i legali ;

cupon persoanei v6rstnice $i a familiei acesteia
- anchetb sociald;
- evaluare , pentru a stabili gradul de dependenli gi
nevoile acesteia, uare a persoanelor vdrstnice;
- adeverinti medicalS starea de sandtate a acestora, precum 9i
recomandarea medicului de familie.

(2) Dosarul va fi analizat de cdtre o comisie formatd dintr-un reprezentant din cadrul
Serviciului de Asisten,E Persoane Defavorizate din cadrul Direcliei Generale de Asisten{d
Sociali gi Proteclia Copilului Gala!, un reprezentant al autoritali locale 9i un reprezentant al
Ciminului pentru Persoane VArstnice.

Admiterea persoanei v6rstnice in Cdmin se aprobd prin Dispozilia Directorului General
al Direcliei Generale de Asistenli Sociali 9i Proteclia Copilului Galafi, la propunerea comisiei
amintite.

in baza dispoziliei Directorului General al Directiei Generale de Asistenld Sociald 9i
Protec$a Copilului Galali de admitere in Cimin a persoanei vArstnice, se incheie contractul de
servicii intre coordonatorul Cdminului gi persoana vArstnicd sau reprezentantul legal al acesteia.

in urma admiterii persoanei vArstnice in Cdmin echipa de specialigti din cadrul Ciminului
va realiza planul de servicii individual al persoanei vArstnice, in funclie de nevoile acesteia,
avizat de Serviciul de Asisten!5 Persoane Defavorizate.

Planul de servicii individual al persoanei vdrstnice va fi reactualizat periodic in func{ie de
evolulia socio-medicali gi nevoile acesteia.

Art,13. Perioada de acordare a serviciilor sociale (dupi cum au fost prezentate la art.7)
este nedeterminate.

Art.14. incetarea acorddrii serviciilor sociale se rcalizeazein urmdtoarele cazuri:
- la cererea beneficiarului/sustinitorului pentru integrare socialS In familie:
- schimbarea domiciliului beneficiarului in afara judelului Galali;
- decesul persoanei;
- cand beneficiarul manifesti comportamente ce pun in pericol personalul Cdminului 9i pe
ceilalti beneficiari, care prejudiciazd sau deranjeazd grav activitilile desfigurate in cadrul
Cdminului, persoana va fi orientati spre institu$i specializate, conform diagnosticului.

incetarea acordirii serviciilor sociale se realizeazd prin Dispozilia Directorului General al
Direc$ei Generale de Asistenli Sociali gi Proteclia Copilului Galali, la sesizarea scrisi a
coordonatorului Cdminului, prin raportul cu propunerea rezilierii contractului de servicii incheiat
cu Cdminul pentru persoane varstnice.

cAP. rv. DREPTURILE $l OB^LrcATltLE CAMINULUI PENTRU
PERSOANE VARSTNICE ,,SFANTUL NICOLAE" TARGU BUJOR

Art.1 5. Drepturile benefi ciarilor:
- de a beneficia de serviciile sociale 9i medicale acordate in cadrul cdminului, conform
planului individual de servicii;
- de a fi informali (ei gi reprezentan,tii lor) asupra drepturilor gi responsabilitdlilor in calitate
de beneficiari ai serviciilor ciminului 9i de a fi consulta$ cu privire la toate deciziile care ii
privesc;
- de a decide 9i a-9i asuma riscurile (direct sau prin reprezentantul legal) in toate aspectele
vielii lor 9i de a-gi exprima liber op!unile;
- de a-9i desfdgura activititile intr-un mediu fizic accesibil, sigur, functional gi intim;- de a gAndi 9i aclona autonom, cu respectarea drepturilor celorlalti beneficiari, conform
poten$alului gi dorinlelor personale;
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Art.l 6. Obligaliile benefi ciarilor:
- sd respecte normele codului de conduiti ale Centrului;
- se lurnizeze personalului Centrului informalii concrete cu privire la identitate, situalie
familialS, sociale, medicali gi economice;
- se participe la procesul de furnizare a serviciilor socio-medicale;
- sd contribuie in conformitate cu legisla$a in vigoare, la plata serviciilor furnizate in funclie
de situalia lor material6;
- sa comunice oriee modificare interveniti in situalia lor personala;
- se respecte prevederile prezentului regularnent de organizare 9i funclionare.

CAP.V. STRUCTU RA ORGANIZATORICA

Art.17. Structura organizatoricd a Ciminului pentru Persoane V6rstnice ,,SfAntul Nicolae"
TArgu Bujor face parte integrantd din structura 9i organigrama Directiei Generale de Asistenld
Sociald gi Proteclia Copilului Gala!.

Art.18. Structura organizatoricd, numirul de personal, regulamentul de organizare 9i
funclionare, precum gi bugetul cdminului se aproba prin hotdrdre a Consiliului Judelean Galati.

Art.19. - (1) Conducerea curentd gi coordonarea centrului sunt asigurate de
coordonatorul Cdminului pentru Persoane VArstnice prin completarea figei postului acestuia.

(2) Numirea gi eliberarea din funclie, precum gi sanctionarea disciplinard a
coordonatorului Cdminului se face prin dispozilia Directorului General al Direcliei de Asistentd
Sociald gi Proteclia Copilului Galag.

(3) Eliberarea din func$e, precum 9i sanctionarea disciplinard a coordonatorului
centrului se dispune cu respectarea prevederilor legislaliei muncii, la sesizarea organelor de
control ale Direcliei Generale de Asistenld Sociald gi Proteclia Copilului, a comisiilor speciale de
verificare a activitdlii in domeniul sus$nut de acte semnificative.

Art.20. Personalul Cdminului pentru Persoane VArstnice ,,SfAntul Nicolae" TArgu Bujor
are statutul de personal contractual 9i se supune in ceea ce privegte inilierea, derularea gi
incetarea relapilor de munci, drepturile gi obligafile, precum 9i rispunderea materiale gi
disciplinard, reglernentarilor Legii nr.532003 a Codului Muncii, cu modificdrile gi completdrile
ulterioare.

4ft.21. - (1) Personalul centrului igi desfdgoard activitatea in limitele legii gi cu
respectarea atribuliilor stabilite in fi9a postului pe care il ocupd.

(2) Figa fiecdrui post este intocmitd de coordonatorul Cdminului gi aprobatd de
Directorul General al Direcliei Generale de Asistenld Sociald gi Proteclia Copilului.

de la reguld sunt consemnate in
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Arl.22. Fin cheltuielilor curente gi de capital ale Cdminului pentru persoane
vArstnice ,,SfAntul Nicolae" T6rgu Bujor se asigurd prin Directia Generali de Asistenta Sociala gi
Proteclia Copilului Galali, din sume primite din bugetul Consiliului Judelului Galali.

cAP. Vil. DTSPOZIT!! FTNALE 9ITRANZ|TORII,

Art.23. Directorul General al Direcliei Generale de Asisten,te Sociald 9i Proteclia Copilului
Galalj gi coordonatorul Ciminului pentru persoane vdrstnice ,,Sf6ntul Nicolae" TArgu Bujor au
obligalia de a aduce la cunogtinla personalului gi respectiv ciminului, cat gi beneficiarilor
serviciilor acordate, prevederile prezentului regulament.

Art.24. incilcarea prevederilor prezentului regulament constituie abatere disciplinard gi
se sanclioneazd, conform normelor legale in vigoare.

Art.25. Aprobarea, modificarea 9i completarea prezentului regulament se realizeazd prin
Aprobarea Colegiului Director al Directiei Generale de Asistenld Sociald gi Protectia Copilului
Galali.

Art.26. Prevederile prezentului regulament se completeazd cu reglementdrile legale in
vigoare.

Art.27. Patrimoniul Ciminului pentru persoane vArstnice ,,SfAntul Nicolae" Tdrgu Bujor
face parte integrante din patrimoniul Directiei Generale de Asistenld Sociali gi Proteclia
Copilului Galali.

Art.28. Ciminul pentru Persoane V6rstnice ,,SfAntul Nicolae" TArgu Bujor gi Serviciul de
Asistenld Persoane Defavorizate fac parte din cadrul Direcliei Generale de Asistente Sociald gi
Proteclia Copilului Galali.


