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CONSIDERENTE GENERALE  
 
  Caminul pentru Persoane Varstnice ” Sfintii Constantin si Elena” este unitate fara 

personalitate juridica in subordinea UAT Costesti, Jud. Buzau, care are rolul de a asigura 

beneficiarilor servicii sociale specializate de asistenta si suport pentru persoanele varstnice din  

jud. Buzau si nu numai, asigurandu-le acestora conditii corespunzatoare de gazduire si de 

hrana, ingrijiri medicale, recuperare si readaptare, activitati de ergoterapie si de petrecere a 

timpului liber, asistenta sociala si psihologica temporar sau permanent. 

 Beneficiarii caminului sunt persoane cu nevoi sociale, varstnice, care dupa caz 

necesita supraveghere, asistenta medicala, ingrijire, tratament, precum si nevoi de 

insertie/reinsertie sociala. 

 Conform regulamentului de organizare si functionare al caminului, redactat conform 

prevederilor legale in vigoare nu sunt admise in centru persoane care au afectiuni psihiatrice, 

tulburari de personalitate si comportament care pot periclita buna desfasurare din cadrul 

caminului. Capacitatea centrului este de 42 de persoane care beneficiaza de servicii sociale de 

calitate, dupa cum urmeaza:18 barbati si 24 femei. 

 În Caminul pentru persoane varstnice Sf. Constantin si Elena Costesti se asigură 

servicii de asistență socială si ingrijire pentru vârstnici.  

 În contextul zilelor noastre, vârsta a treia și a patra este tot mai frecvent considerată o  

perioadă a vieții în care experiența, cunoștințele, capacitatea de creație pot și trebuie să fie 

folosite din plin. Un vârstnic activ nu îmbătrânește intelectual, fizic, social și nu are  timp să 

se gândească la bătrânețe.  

 Dezvoltarea umană continuă și în perioada îmbătrânirii, întrucât adulții și în această 

perioadă din urmă a vieții se confrunte cu o serie de probleme, unele vechi, altele noi, care se 

cer a fi rezolvate.  

Sedentarismul, izolarea psihică și fizică sunt factori de risc major în accelerarea îmbătrânirii 

somatice și sociale.  

 O problemă comună în general pentru vârstnicii din caminele de bătrâni este depresia  

si sentimentul izolării sau al parasirii de catre membrii familiei. Acestea se asociază cu 

retragerea socială și, tulburari psihosomatice, refuzul hranirii si ingrijirii personale, de multe 

ori, cu comportamente stereotipe, necesitând acțiuni specifice pentru facilitarea comunicării, 

de reintegrare socială și de consiliere phihologica.  



 

  

 
Obiectivele generale indeplinite in activitatea de management  

 
Obiective atinse de coordonatorul CPV Costesti in legatura cu organizarea 

activitatii specifice caminului 
 

 Cordonatorul centrului realizează informarea potențialilor 
beneficiari/reprezentanților legali și/sau membrilor de familie 
cu privire la scopul său/funcțiile sale și serviciile oferite 

Rezultate monitorizate in activitatea de mangement in urma aplicarii 
obiectivului: Potențialii beneficiari/reprezentanții legali și/sau membrii de 
familie au acces la informații referitoare la modul de organizare și 
funcționare a centrului rezidențial, scopul/funcțiile acestuia, condițiile de 
admitere și oferta de servicii, drepturile și obligațiile persoanelor 
beneficiare. 
 

 Coordonatorul realizează admiterea beneficiarilor în condițiile 
legii, conform Procedurii de admitere, nediscriminatoriu pe 
motive etnice, culturale sau religioase. Procedura de admitere 
se refera la: actele necesare, criteriile de eligibilitate ale 
beneficiarilor, cine ia decizia de admitere/respingere, 
modalitatea de încheiere a contractului de furnizare servicii și 
modelul acestuia, modalitatea de stabilire a contribuției 
beneficiarului, după caz. 

Rezultate monitorizate in activitatea de mangement in urma aplicarii 
obiectivului: Beneficiarii/reprezentanții legali/convenționali cunosc și 
acceptă condițiile de admitere în centrul rezidențial 
 

 Coordonatorul se asigura ca ingrijirea și asistarea beneficiarilor 
în centrul rezidențial se realizează în baza evaluării nevoilor 
individuale și situației personale a fiecărui beneficiar 

Rezultate monitorizate in activitatea de mangement in urma aplicarii 
obiectivului: Daca beneficiarii sunt asistați și îngrijiți în cadrul CPV cu 
respectarea condițiilor de viață adecvate și servicii corespunzătoare 
nevoilor fiecărui beneficiar 
 

 Coordonatorul se asigura ca Centrul rezidențial acordă servicii 
fiecărui beneficiar conform unui plan individualizat de asistență 
și îngrijire/plan de intervenție 

Rezultate monitorizate in activitatea de mangement in urma aplicarii 
obiectivului : Daca fiecare beneficiar primește serviciile necesare, în 
funcție de nevoile individuale. 
 

 Coordonatorul supravegheaza activitatea angajatilor si se 
asigura că beneficiarii primesc ajutor pentru realizarea 
activităților de bază ale vieții 



Rezultate monitorizate in activitatea de mangement in urma aplicarii 
obiectivului: Beneficiarii primesc ajutor și îngrijire adecvată pentru a-și 
continua viața în demnitate și respect 
 

 Coordonatorul încurajează și promovează un stil de viață 
independent și activ in randul beneficiarilor in masura 
posibilitatilor personale fiecaruia; 

Rezultate monitorizate in activitatea de mangement in urma aplicarii 
obiectivului: Daca beneficiarii trăiesc într-un mediu de viață prietenos care 
promovează inițiativa proprie și răspunde dorințelor și așteptărilor 
fiecăruia. 
 

 Coordonatorul promovează integrarea/reintegrarea socială a 
beneficiarilor; 

Rezultate monitorizate in activitatea de mangement in urma aplicarii 
obiectivului: Beneficiarii sunt încurajați și sprijiniți să-și mențină contactele 
sociale sau, după caz, să revină în familie și în comunitate 
 

 Coordonatorul se asigura ca Centrul rezidențial asigură 
asistența beneficiarilor aflați în stare terminală și în caz de 
deces in conditii umane; 

Rezultate monitorizate in activitatea de mangement in urma aplicarii 
obiectivului: Beneficiarii sunt asigurati că primesc asistența adecvată în 
caz de stare terminală și serviciile necesare în caz de deces. 
 

 Coordonatorul monitorizeaza gradul de confort si siguranta 
asigurat beneficiarilor de catre angajati si intreprinde actiuni 
destinate confortului ambiental daca este cazul, astfel incat 
Centrul rezidențial sa asigure beneficiarilor un mediu de locuit 
sigur și adaptat nevoilor acestora; 

Rezultate monitorizate in activitatea de mangement in urma aplicarii 
obiectivului: Beneficiarii trăiesc într-un mediu de viață sigur și confortabil. 
Actiuni intreprinse in acest sens: 
1. Centrul dispune de un plan de îmbunătățire și adaptare a 
mediului ambiant pe care l-am elaborat si tehnoredactat personal. 
Planul de îmbunătățire și adaptare permanentă a mediului ambiant are în 
vedere crearea unui mediu de viață cât mai prietenos și apropiat de cel din 
afara instituției si va fi anexat prezentului raport (ANEXA 1) 
2. Punerea la dispozitia beneficiarilor a unor echipamentele și 
aparatura necesară comunicării la distanță, pentru a mentine 
legatura cu familia. 
3. Asigurarea permanenta ca angajatii Centrului mențin spațiile 
comune într-o stare de curățenie permanentă. 
 

 Coordonatorul se asigura ca  la fiecare admitere in Centrul 
rezidențial, beneficiarului respectiv ii este rezervat un spațiu de 
cazare personal, corespunzător nevoilor proprii 

Rezultate monitorizate in activitatea de mangement in urma aplicarii 
obiectivului : respectarea planului de curatenie in fiecare camera de catre 
angajatii responsabili. 



 
 Dormitoarele/camerele personale sunt amenajate și dotate pentru a 

oferi condiții de viață sigure astfel încât să prevină riscul de accidente  
Rezultate monitorizate in activitatea de mangement in urma aplicarii 
obiectivului :  
–  securizarea ferestrelor, securizarea instalațiilor electrice, utilizarea de 
materiale antiderapante pentru pardoseală; 
- securizarea usilor, a cailor de acces in CPV  pentru prevenirea 
accidentelor. 
 

 Coordonatorul verifica activitatea personalului de ingrijire si se 
asigură ca beneficiarii utilizeaza obiecte de cazarmament 
adecvate și păstrate în stare corespunzătoare (curate, neuzate 
etc.) 

Rezultate monitorizate in activitatea de mangement in urma aplicarii 
obiectivului :  verificarea periodica a conditiilor de pastrare, igienizare si folosire a 
lenjeriilor, prosoapelor, hainelor personale ale beneficiarilor 
 

 Coordonatorul supravegheaza spațiilele destinate preparării, 
păstrării alimentelor și servirii meselor si se asigura ca 
personalul respectă normele igienico-sanitare și de siguranță 
prevăzute de legislația în vigoare. 

Rezultate monitorizate in activitatea de mangement in urma aplicarii 
obiectivului : Spațiile pentru prepararea/păstrarea alimentelor și meselor 
corespund cerințelor de siguranță, accesibilitate, funcționalitate și confort 
atât ale beneficiarilor, cât și ale personalului de deservire, precum și 
normelor legale de igienă sanitară. 
 

 Coordonatorul se asigura ca centrul rezidential deține avizele 
sanitare și sanitar - veterinare prevăzute de lege, in termen; 

Rezultate monitorizate in activitatea de mangement in urma aplicarii 
obiectivului : reinnoirea in termen a autorizatiilor si avizelor de 
functionare, depunerea documentatiei necesare la autoritatile competente 
si indeplinirea tuturor cerintelor cerute pentru reavizare. 
 

 Coordonatorul se asigură ca beneficiarii primesc meniuri variate 
de la o zi la alta, ținându-se cont, pe cât posibil, de preferințele 
acestora si asculta recomandarile/nemultumirile beneficiarilor 
cu privire  la activitatea de servire a mesei luand masurile care 
se cuvin pentru remediere; 

Rezultate monitorizate in activitatea de mangement in urma aplicarii 
obiectivului :  
- Hrana oferită în centru va fi preparată astfel încât să poată fi consumată 
de beneficiari fără dificultate. 
- Alimentația zilnică a beneficiarilor conține fructe și legume proaspete, 
specifice fiecărui sezon. 
- Evitarea servirii produselor alimentare procesate (semi-preparate 
congelate cu mult sodiu, chipsuri, napolitane, mezeluri. 



- Pentru beneficiarii care urmează un anumit regim alimentar, se oferă o 
alimentație dietetică, pe baza recomandărilor medicului nutriționist sau ale 
asistentului dietetician. 
 

 Coordonatorul verifica daca beneficiarii au acces la spații 
igienico-sanitare adecvate și adaptate nevoilor acestora. 

Rezultate monitorizate in activitatea de mangement in urma aplicarii 
obiectivului :  
- Centrul asigură igienizarea lenjeriei de pat și a altor materiale și 
echipamente textile, precum și a lenjeriei personale și hainelor 
beneficiarilor. 
- Lenjeria de pat și alte obiecte de cazarmament sunt spălate săptămânal 
sau ori de câte ori situația o impune. 
- Echipamentele din material textil curate, utilizate de personalul centrului 
(lenjerie, prosoape, halate sau alte echipamente din material textil) se 
păstrează în spații special amenajate (camere, dulapuri). 
 

 Coordonatorul face demersuri specifice ca Centrul rezidențial sa 
aplice măsurile de prevenire și control a infecțiilor impotriva 
covid 19 si a altor tipuri de infectii, în conformitate cu legislația 
în vigoare; 

Rezultate monitorizate in activitatea de mangement in urma aplicarii 
obiectivului: 
- Beneficiarii si angajatii sunt protejați contra riscului infecțiilor cu covid 
19; 
- Amenajarea a trei izolatoare la parter pentru carantinarea beneficiarilor 
nou- admisi pe o perioada de 14 inainte de instalarea acestora in 
dormitorul propriu; 
- testarea periodica a angajatilor; 
- admiterea beneficiarilor noi doar cu prezentarea unui test covid negativ 
valabil 72 ore de la recoltare; 
- elaborarea si implementarea unui regulament de vizite. 
- toate spațiile, utilitățile, dotările, echipamentele și materialele centrului 
sunt curate, igienizate, ferite de orice sursă de contaminare. 
- Programul de curățenie, pe suport de hârtie, este disponibil in fiecare 
spatiu si se asuma prin semnatura de persoana desemnata; 
- centrul respectă normele legale privind: izolarea persoanei cu boli 
contagioase, colectarea, împachetarea, manevrarea și eliberarea 
produselor de laborator. 
 

 Coordonatorul se asigura in permanenta ca angajatii azilului 
respectă toate drepturile beneficiarilor prevăzute de lege; 

Rezultate monitorizate in activitatea de mangement in urma aplicarii 
obiectivului privind respectarea următoarelor drepturi: 
1. de a fi informați, ei și reprezentanții lor, asupra drepturilor și 
responsabilităților lor în calitate de beneficiari ai centrului rezidențial și de 
a fi consultați cu privire la toate deciziile care îi privesc; 
2. de a-și desfășura viața într-un mediu fizic accesibil, sigur, funcțional și 
intim; 



3. de a decide și a-și asuma riscurile în mod direct sau prin reprezentanți 
legali în toate aspectele vieții lor și de a-și exprima liber opțiunile; 
4. de a gândi și acționa autonom, cu respectarea drepturilor celorlalți 
beneficiari, conform potențialului și dorințelor personale; 
5. de a fi informați cu privire la starea lor de sănătate; 
6. de a consimți asupra serviciilor asigurate prin contractul de furnizare 
servicii; 
7. de a beneficia de serviciile menționate în contractul de furnizare 
servicii; 
8. de a li se păstra datele personale în siguranță și confidențialitate; 
9. de a nu fi abuzați, neglijați, abandonați, pedepsiți, hărțuiți sau 
exploatați; 
10. de a face sugestii și reclamații fără teamă de consecințe; 
11. de a nu fi exploatați economic privind banii, proprietățile sau să le fie 
pretinse sume bănești ce depășesc taxele convenite pentru servicii; 
12. de a nu li se impune restricții de natură fizică ori psihică, în afara celor 
stabilite de medic sau alt personal calificat, precum și a celor convenite 
prin contractul de furnizare servicii; 
13. de a fi tratați și de a avea acces la servicii, fără discriminare; 
14. de a beneficia de intimitate; 
15. de a-și manifesta și exercita liber orientările și interesele culturale, 
etnice, religioase, sexuale, conform legii; 
16. de a-și utiliza așa cum doresc lucrurile personale; 
17. de a-și gestiona așa cum doresc resursele financiare, cu excepția 
cazurilor de restricție legală sau a acordurilor scrise între locuința 
protejată și beneficiar/reprezentantul său legal privind gestionarea banilor 
și bunurilor; 
18. de a practica cultul religios dorit; 
19. de a nu desfășura activități lucrative, aducătoare de venituri pentru 
centrul rezidențial, împotriva voinței lor; 
20. de a accesa toate spațiile și echipamentele comune; 
21. de a avea acces la toate informațiile financiare care îi privesc, 
deținute de centrul rezidențial; 
22. de a fi informați la zi, în mod complet și accesibil, în format clasic sau 
adaptat, despre procedurile aplicate în centrul rezidențial și de a-și putea 
exprima liber opiniile în legătură cu acestea; 
23. de a fi informați cu privire la toate activitățile desfășurate în centrul. 
rezidențial; 
24. de a fi consultați cu privire la serviciile furnizate, inclusiv dreptul de a 
refuza unele servicii în anumite circumstanțe stabilite prin contractul de 
furnizare servicii; 
25. de a fi tratați individualizat, pentru o valorizare maximală a 
potențialului personal. 
 

 Coordonatorul măsoară gradul de satisfacție a beneficiarilor cu 
privire la activitatea desfășurată. Modelul chestionarului este 
stabilit de conducătorul centrului , iar datele colectate sunt 
centralizate si ulterior se iau masurile necesare pentru 
atingerea gradului de satisfactie optima; 



Rezultate monitorizate in activitatea de mangement in urma aplicarii 
obiectivului : 
- Chestionarul de măsurare a gradului de satisfacție a beneficiarilor se 
aplică de către reprezentantul furnizorului de servicii sociale, într-o 
manieră care să respecte confidențialitatea; 
 

 Coordonatorul ia măsuri pentru prevenirea și combaterea 
oricăror forme de tratament abuziv, neglijent, degradant asupra 
beneficiarilor.  

Rezultate monitorizate in activitatea de mangement in urma aplicarii 
obiectivului : 
-  Beneficiarii sunt protejați împotriva abuzurilor, neglijării, discriminării 
sau tratamentului degradant sau inuman 
Actiuni intreprinse : 
- informarea cu privire la legislatia in vigoare si redactarea procedurii  
pentru identificarea, semnalarea și soluționarea cazurilor de abuz și 
neglijență în rândurile propriilor beneficiari (ANEXA 3) 
- organizarea de sesiuni de instruire a personalului propriu privind 
cunoașterea și combaterea formelor de abuz și neglijare. 
- tehnoredactarea unui chetionar aplicabil beneficiarilor privind semnalarea 
si identificarea cazurilor de abuz la care pot fi supusi. 
 

 Coordonatorul CPV Costesti încurajează beneficiarii să-și 
exprime opinia asupra oricăror aspecte care privesc activitatea 
centrului. 

Rezultate monitorizate in activitatea de mangement in urma aplicarii 
obiectivului :  
-Aspectele și situațiile care nemulțumesc beneficiarii sunt cunoscute si 
semnalate de indata conducerii, astfel încât să poată fi remediate în timp 
util; 
- Conținutul cutiei cu reclamatii, se verifică săptămânal de conducătorul 
centrului/ asietnta sociala, în prezența a doi beneficiari și se înregistrează 
pe loc în Registrul de evidență a sesizărilor/reclamațiilor cu dată și număr. 
 

 Coordonatorul ia la cunostinta in cel mai scurt timp de orice 
incident petrecut in cadrul azilului si indruma personalul de 
ingrijire sa informeaze familia/reprezentantul legal al 
beneficiarului cu privire la incidentele deosebite care afectează 
sau implică beneficiarul. 

Rezultate monitorizate in activitatea de mangement in urma aplicarii 
obiectivului - coordonatorul este informat verbal , dar si in scris prin raport 
de orice incident care se petrece in incinta CPV si ia masurile care se 
impun sau anunta autoritatile competente indata ce a luat la cunostinta de 
situatie. 
 
Obiective atinse de coordonatorul CPV Costesti privind 
managementul si resursele umane  
 



 Angajatii CPV au fost informati cu privire la  regulamentul propriu de 
organizare și funcționare, elaborat cu respectarea prevederilor 
regulamentului cadru de organizare și funcționare în vigoare si aplica in 
tocmai prevererile inscrise in acest act; 

 asigurarea instruirii personalului în vederea cunoașterii procedurilor 
utilizate în centru; 

 incurajarea participarii tuturor beneficiarilor și a personalului la 
stabilirea obiectivelor și priorităților de dezvoltare, în vederea creșterii 
calității serviciilor; 

 Informarea prealabila si tehnoredactarea Planului propriu de dezvoltare 
care include și planul de amenajare și adaptare a mediului ambiant de 
catre coordonatorul centrului; 

 Conducerea centrului cunoaște și aplică normele legale privind 
gestionarea și administrarea resurselor financiare, materiale și umane 
ale centrului; 

 Coordonatorul centrului asigură comunicarea și colaborarea 
permanentă cu serviciul public de asistență socială de la nivelul 
primăriei și de la nivel județean, cu alte instituții publice locale și 
organizații ale societății civile active în comunitate, în folosul 
beneficiarilor. 

 Coordonatorlul centrului promovează relațiile de colaborare cu serviciile 
publice de asistență socială, precum și cu alți furnizori publici și privați 
de servicii sociale, precum soluționarea situațiilor de dificultate în care 
se află beneficiarul, precum și pentru a face cunoscută activitatea 
desfășurată. 

 Coordonatorul participă la evenimente și programe comune cu alte 
servicii sociale din comunitate. Centrul și furnizorul de servicii sociale 
desfășoară o politică activă în comunitate, în vederea implicării 
beneficiarilor și promovării unei imagini pozitive a acestora 

 Coordonatorul Cpv Costesti intreprinde actiuni în vederea implicării 
beneficiarilor in activitatile sociale și promovării unei imagini pozitive a 
acestora. 

 Asigurarea ca structura de personal a centrului corespunde din punct 
de vedere al calificării cu serviciile acordate; 

 Conducerea centrului realizează anual evaluarea personalului. Fișele de 
evaluare descriu atribuțiile persoanei și notează gradul de îndeplinire și 
performanțele acesteia, pe o scală de 1 la 5.  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

PLANULUL DE ACTIUNE 2020 (SEPTEMBRIE - DECEMBRIE) 
grad de indeplinire 100%  

 
 
 

Ø Documentarea si autoredactarea Planului de îmbunătățire și adaptare permanentă 

a mediului ambiant ; 

Ø Intocmirea Planului de urgenţă în caz de retragere a licenţei de 

funcţionare/desfiinţare a Caminul pentru persoane varstnice "Sfintii Constantin 

si Elena" ; 

Ø Elaborarea si  tehnoredactarea a unui nou model de Plan individualizat de servicii 

pentru fiecare beneficiar in parte si renuntarea la cel vechi intrucat avea lacune si nu 

era cuprinzator;  

Ø Elaborarea, tehnoredactarea si implementarea Procedurii pentru identificarea, 

semnalarea și soluționarea cazurilor de abuz, neglijare, exploatare sau orice altă 

formă de violență asupra beneficiarilor Caminului pentru persoane varstnice 'Sf. 

Constantin si Elena Costesti'' ; 

Ø Elaborarea si  tehnoredactarea Fiselor de monitorizare a serviciilor oferite conform 

planului individualizat de servicii;  

Ø Elaborarea, tehnoredactarea si motivarea adresei catre DSP Buzau cu privire la 

declararea focarului de covid de la CPV Costesti ca fiind inactiv si solicitarea  opiniei 

avizate din punct de vedere medical si temeiul legal aferent, cu privire la admiterea 

internarii persoanelor varstnice in cadrul centrului social; 

Ø Redactarea Modelului chestionarului cu privire la satisfactia beneficiarilor in 
legatura cu serviciile oferite;   

Ø Organizarea  activitatii centrului pe baza bugetului de venituri si cheltuieli elaborate 

de UAT Costesti; 

Ø Implementarea Procedurii de informare a beneficiarilor si apartinatorilor la 

momentul semnarii contractului de furnizare servicii sociale cu privire la 

Modalitatea de semnalare a abuzurilor si cazurilor de neglijenta din incinta 

caminului; 

Ø Asigurarea măsurilor de protejare a beneficiarilor împotriva oricăror forme de abuz 

(fizic, psihic, economic, sexual), neglijare, discriminare, tratament degradant sau 



inuman, fapte comise deliberat sau din ignoranţă prin elaborarea unui Chestionar 

pentru depistarea abuzurilor aplicabil beneficiarilor caminului; 

Ø Coordonare in amenajarea a 3 izolatoare conform standardelor de calitate in servicii 

sociale si recomandarilor primite de la DSP Buzau, pentru beneficiarii ce urmeaza a fi 

admisi in centru  si care necesita o perioada de 14 zile de izolare de restul 

beneficiarilor cu scopul prevenirii raspandirii infectiei cu covid-19; 

Ø Elaborare si argumentare raspuns catre AJPIS Buzau cu privire la modul de 

implementare al standardelor de calitate asumate 

Ø Propunere  catre UAT Costesti a listei  de investitii si a lucrarilor de  reparatii curente 

necesare bunei desfasurari a activitatii in cadrul caminului; 

Ø Monitorizarea si coordonarea activitatii personalului din subordine si asigurarea 

respectarii de catre acestia a regulamentului intern de functionare si organizare; 

Ø Asigurarea respectarii prevederilor legale in vigoare cu privire la pastrarea secretului 

profesional si confidentialitatii datelor personale ale beneficiarilor; 

Ø Coordonarea activitatii la nivel de centru  prin aplicarea corecta a legislatiei in vigoare 

cu scopul mentinerii  valabilitatii autorizatiei de functionare; 

Ø Activitate de control asupra modului de indeplinire a sarcinilor de serviciu si 

obiectivelor de catre personalul angajat sau in colaborare. 

Ø Monitorizarea si raportarea datelor  specifice activitatii sociale a centrului; 

Ø Asigurarea corespondentei,  mentinerea relatiilor formale si colaborarea cu Institutiile 

statului si cele partenere in asigurarea bunei desfasurari a activitatii centrului; 

Ø Propunere  catre UAT Costesti a unui protocol de colaborare cu un laborator de 

analize mobil; 

Ø Verificarea si solutionarea echitabila a plangerilor si reclamatiilor beneficiarilor sau 

apartinatorilor legali; 

Ø Solutionare amiabila a conflictelor profesionale  ivite printe angajatii centrului; 

Ø Asigurarea conditiilor optime de igiena , cazare , alimentatie si ingrijire a 

beneficiarilor. 

Ø Instruirea personalului cu privire la modalitatea de completare si utilizare a fiselor de 

monitorizare a serviciilor oferite; 

Ø Organizarea  activitatii centrului pe baza bugetului de venituri si cheltuieli elaborate 

de UAT Costesti; 

Ø Monitorizarea lunara privind incasarea contributiei lunare a beneficiarilor si 

reperezentantilor legali conform obligatiilor contractuale; 



Ø Propunere  catre UAT Costesti a listei  de investitii si a lucrarilor de  reparatii curente 

necesare bunei desfasurari a activitatii in cadrul caminului; 

Ø Monitorizarea si coordonarea activitatii personalului din subordine si asigurarea 

respectarii de catre acestia a regulamentului intern de functionare si organizare; 

Ø Asigurarea respectarii prevederilor legale in vigoare cu privire la pastrarea secretului 

profesional si confidentialitatii datelor personale ale beneficiarilor; 

Ø Coordonarea activitatii la nivel de centru  prin aplicarea corecta a legislatiei in vigoare 

cu scopul mentinerii  valabilitatii autorizatiei de functionare; 

Ø Activitate de control asupra modului de indeplinire a sarcinilor de serviciu si 

obiectivelor de catre personalul angajat sau in colaborare. 

Ø Monitorizarea si raportarea datelor  specifice activitatii sociale a centrului; 

Ø Asigurarea corespondentei,  mentinerea relatiilor formale si colaborarea cu Institutiile 

statului si cele partenere in asigurarea bunei desfasurari a activitatii centrului; 

Ø Solutionare amiabila a conflictelor profesionale  ivite printe angajatii centrului; 

Ø Asigurarea indeplinirii conditiilor optime de igiena , cazare , alimentatie si ingrijire a 

beneficiarilor. 

Ø Verificarea periodica a dormitoarelor, bailor, bucatariei, holurilor pentru monitorizarea 

respectarii planului de curatenie de catre personalul calificat in aceasta activitate; 

Ø Verificarea conditiilor de igiena corporala si asigurarea oferirii ingrijirilor adecvate 

beneficiarilor centrului de catre personal. 

Ø Elaborarea unui Plan de curatenie pentru fiecare compartiment in parte si informarea 

personalului implicat in aceasta activitate cu privire la cerinte, modalitatea de 

indeplinire si sanctionare a nerespectarii acestui plan, precum si obligativitatea zilnica 

a asumarii in scris prin semnatura, a graficului de curatenie; 

Ø propunere  catre UAT Costesti a listei  de investitii si a lucrarilor de  reparatii curente 

necesare bunei desfasurari a activitatii in cadrul caminului; 

Ø coordonarea activitatii la nivel de centru  prin aplicarea corecta a legislatiei in vigoare 

cu scopul mentinerii  valabilitatii autorizatiei de functionare; 

Ø activitate de control neplanificata si inopinata asupra modului de indeplinire a 

sarcinilor de serviciu si obiectivelor de catre personalul angajat sau in colaborare. 

Ø Am facut demersuri pentru achizitia unui telefon si instalarea acestuia in camera 

pentru personal, fiind folosit ca si sistem de anuntare a personalului prin telefon, de 

catre beneficiarii care nu se pot deplasa. Astfel s-au evitat probleme de care ne-am 



lovit in trecut, cand beneficiarii sunau pe numerele personale de telefon ale 

personalului de ingrijire iscandu-se in acest sens mai multe incidente neplacute. 

Ø Am negociat o colaborare cu un medic de familie nou pentru beneficiari, care sa se 

poata deplasa in camin pentru consultatii personale ale acestora, retete, etc. 

Ø  De asemenea a avut loc negocierea unei colaborari gratuite dintre camin si un medic 

psihiatru care sa ofere consultatii fizice in camin , dar si online, retete, avize psihatrice 

pentru admitere in camin,etc. 

Ø Coordonarea reamenajarii spatiului din dormitoarele care necesitau interventii, cu 

produsele existente deja in stocurile caminului (varuit, reparatii mici la mobilier, 

becuri schimbate, etc) 

Ø  Au avut loc audiente saptamanale cu beneficiarii, pentru intelegerea nevoilor lor si 

depunerea tuturor eforturilor personale si la nivel de administratie pentru indeplinirea 

acestora, monitorizarea gradului de satisfactie al beneficiarilor cu privire la serviciile 

oferite; 

Ø Am elaborat  si redactat un  regulament de vizita al beneficiarilor conform normelor 

impotriva raspandirii covid 19 si am demarat anuntarea apartinatorilor cu privire la 

continutul acestui regulament nou.  

Ø  Am instruit personalul si intreprins actiunile necesare la nivelul azilului pentru 

implementarea regulamentului de vizita. 

Ø Realizarea listelor de vaccinare impotriva Covid-19 pentru beneficiarii si personalul 

CPV Costesti si obtinerea consimtamantului informat al acestora; 

Ø In perioada septembrie 2020 - februarie 2021 am analizat dosarelor de admitere a  20 

beneficiari si am  semnat de asemenea contractul de furnizare servicii sociale cu 15 

dintre acestia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

In data de  8 noiembrie am organizat o convocare generala a intregului personal al 

Caminului in cadrul unei sedinte deschise care a avut ca scop urmatoarele : 

 

v cunoasterea dificultatilor intampinate de personal in cadrul desfasurarii activitati 

curente din camin si gasirea impreuna a unor solutii viabile si utile la problemele 

semnalate de catre acestia; 

v informarea personalului cu privire la cerintele fiselor de post aferente fiecarui 

angajat in parte si respectarea de catre fiecare a angajamentelor asumate la 

semnarea contractului de angajare; 

v informarea si clarificarea cerintelor fiselor de post pentru fiecare angajat in parte 

pentru evitarea neglijentei in cadrul activitatii din camin; 

v introducerea in activitatea curenta a caminului a unui registru de predare-primire  

cu obligativitatea completarii lui de catre personal la fiecare schimb de tura, cu 

scopul evitarii neglijentei si neasumarii problemelor ce pot aparea intre 

schimburile de tura; astfel fiecare angajat implicat in activitatea de ingrijire are 

obligatia sa verifice starea de sanatate, igiena si  nevoile curente ale 

beneficiarilor, gradul de igiena din dormitoare, bai, etc si sa semnaleze in scris in 

acel registru cele constatate in cadrul inspectiei de predare - primire a turei; 

v este readus la cunostinta personalului regulamentul intern de organizare si 

functionare cu modificarile si completarile ulterioare ca urmare a epidemiei cu 

sars-cov-19; 

v are loc o noua informare a personalului cu privire la masurile de protectie 

impotriva covid 19 din cadrul caminului si obligativitatea respectarii acestora; 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

DOCUMENTE  ELABORATE SI TEHNOREDACTATE DE COORDONATORUL 

CPV COSTESTI 

In cadrul activitatii de management, am elaborat documente care lipseau din arhiva si 

registrele de evidenta ale caminului la momentul semnarii contractului privind activitatea 

de management si erau necesare functionarii legale a azilului conform Ordinului nr. 29 din 

3 ianuarie 2019, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 121 din 15 

februarie 2019. 

 

Ø Planul de îmbunătățire și adaptare permanentă a mediului ambiant (Anexa 1); 

 

Ø Modelul chestionarului cu privire la satisfactia beneficiarilor in legatura cu 

serviciile oferite;  (Anexa 2) 

 

Ø Procedura pentru identificarea, semnalarea și soluționarea cazurilor de abuz, 

neglijare, exploatare sau orice altă formă de violență asupra beneficiarilor 

Caminului pentru persoane varstnice ''Sf. Constantin si Elena Costesti''; (Anexa 

3) 

Ø Chestionarul privind identificarea cazurilor de abuz si neglijenta asupra 

beneficiarilor; ( Anexa 4) 

 

Ø Planul de urgenţă în caz de retragere a licenţei de funcţionare/desfiinţare a 

Caminul pentru persoane varstnice "Sfintii Constantin si Elena"; (Anexa 5) 

 

Ø Modelul Planului individualizat de servicii pentru fiecare beneficiar in parte si 

renuntarea la cel vechi intrucat avea lacune si nu era cuprinzator .( Anexa 6) 

 

Ø Realizarea , aprofundarea si redactarea unui nou model de contract de furnizare 

servicii sociale si trimitere spre aprobare catre deparatmentul juridic al UAT 

Costesti; (Anexa 7) 

 

Ø Aprofundarea si tehnoredactarea unui act aditional la contractul de furnizare 

servicii deja existent ; (Anexa 8) 



 

Ø Realizarea si aplicarea unui chestionar privind stilul de management existent 

anterior in cadrul caminului, problemele intampinate de personal, lacune in 

comunicarea organizationala si solutii propuse de angajati. ( Anexa 9) 

 

Ø Regulament de vizita a beneficiarilor CPV Costesti ( Anexa 10) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Fisa de evaluare a activitatii desfasurate de catre coordonatorul CPV 

Costesti, conform contractului de management  in prioada septembrie - 

decembrie 2020 
 

Numar indicatori de eficienta  - 33 

Punctaj autoasumat  - 159 puncte din 165 punctaj maxim 

Gradul de eficienta .......98% 

 

1. Indicatori de management al resurselor umane 

a) numarul mediu de beneficiari admisi raportat la personalul de specialitare al 

CPV.................. 100% 

b) asigurarea instruirii personalului în vederea cunoașterii procedurilor utilizate în centru 

........... 100% 

c) conducerea centrului cunoaște și aplică normele legale privind gestionarea și 

administrarea resurselor financiare, materiale și umane ale centrului ................ 100% 

d) coordonatorul centrului asigură comunicarea și colaborarea permanentă cu serviciul 

public de asistență socială de la nivelul primăriei și de la nivel județean, cu alte instituții 

publice locale și organizații ale societății civile active în comunitate, în folosul 

beneficiarilor ............................ 100% 

e) coordonatorul centrului promovează relațiile de colaborare cu serviciile publice de 

asistență socială, precum și cu alți furnizori publici și privați de servicii sociale, precum 

soluționarea situațiilor de dificultate în care se află beneficiarul, precum și pentru a face 

cunoscută activitatea desfășurată ..................................100% 

f) coordonatorul participă la evenimente și programe comune cu alte servicii sociale din 

comunitate. Centrul și furnizorul de servicii sociale desfășoară o politică activă în 

comunitate, în vederea implicării beneficiarilor și promovării unei imagini pozitive a 

acestora .............................60 %  ( situatia pandemica actuala nu a mai permis desfasurea 

de programe comunitare si implicare sociala a beneficiarilor in proiecte, insa am participat 

la cele care nu au pus in pericol siguranta angajatilor si beneficiarilor ) 

g) conducerea centrului realizează anual evaluarea personalului. Fișele de evaluare descriu 

atribuțiile persoanei și notează gradul de îndeplinire și performanțele acesteia, pe o scală 

de 1 la 5 .......... 100% 



h) monitorizarea si coordonarea activitatii personalului din subordine si asigurarea 

respectarii de catre acestia a regulamentului intern de functionare si organizare; 

........100%  

i) medierea conflictelor ivite intre angajatii CPV si solutionarea amiabila a acestora fara a 

afecta calitatea serviciilor oferite beneficiarilor , precum si identificarea solutiilor 

aplicabile pentru preintampinarea altor conflicte.................. 100% 

 

2. Indicatori de utilizare eficienta a serviciilor sociale  

a) numarul de beneficiari admisi raportat la numarul cererilor de admitere in camin din 

comunitate ........ 100% 

b) respectarea standardelor minime de calitate in raport de resursele financiare.............. 

100% 

c) complexitatea cazurilor sociale admise in cadrul CPV raportat la nevoile acestora de 

institutionalizare ................... 100% 

d) acordarea serviciilor sociale specializate conform standardelor minime de calitate 

......100% 

e) intreprinderea de actiuni în vederea implicării beneficiarilor in activitatile sociale și 

promovării unei imagini pozitive a acestora ........  60 % ( contextul pandemiei actuale a 

facut dificila participarea beneficiarilor la proiecte sociale sau comunitare, insa cu 

respectarea riguroasa a masurilor sanitare si fara a ii pune in pericol au fost organizate  

activitati in perioada mentionata) 

f) coordonarea activitatii la nivel de centru  prin aplicarea corecta a legislatiei in vigoare 

cu scopul mentinerii  valabilitatii autorizatiei de functionare; ........................... 100% 

g) activitate de control asupra modului de indeplinire a sarcinilor de serviciu si 

obiectivelor de catre personalul angajat sau in colaborare.................... 100% 

h) monitorizarea si raportarea datelor  specifice activitatii sociale a centrului ........ 100% 

i) asigurarea respectarii prevederilor legale in vigoare cu privire la pastrarea secretului 

profesional si confidentialitatii datelor personale ale beneficiarilor ........... 100% 

 

 

3. Indicatori economico - financiari 

a) adaptarea serviciilor sociale oferite la nevoile beneficiarilor pe baza bugetului asigurat 

de UAT ............................100% 



b) monitorizarea respectarii obligatiilor financiare asumate conform contractului de 

furnizare servii de catre beneficiari si reprezentanti legali ............................... 100% 

c) folosirea rationala a resurselor financiare alocate si monitorizarea permanenta a 

consumului de produse alimentare, igienico - sanitare, medicamentoase, vestimentare, si 

de servicii,  necesare functionarii caminului................................ 100% 

d) implementarea Planului propriu de dezvoltare care include și planul de amenajare și 

adaptare a mediului ambiant de catre coordonatorul centrului tinand cont de resursele 

financiare oferite de UAT ...........................100%  

 e) organizarea  activitatii centrului pe baza bugetului de venituri si cheltuieli elaborate de 

UAT Costesti ................... 100% 

f) propunere  catre UAT Costesti a listei  de investitii si a lucrarilor de  reparatii curente 

necesare bunei desfasurari a activitatii in cadrul caminului .................... 100% 

 

 

4. Indicatori de calitate  

a) incurajarea participarii tuturor beneficiarilor și a personalului la stabilirea obiectivelor 

și priorităților de dezvoltare, în vederea creșterii calității serviciilor ........................ 100% 

b) numarul de reclamatii/ sugestii/ recomandari ale beneficiarilor si familiilor acestora, 

solutionate ...........100% 

c) asigurarea ca structura de personal a centrului corespunde din punct de vedere al 

calificării cu serviciile acordate ........................ 100% 

d) colaborari/ contracte incheiate cu alti furnizori de servicii cu scopul asigurarii calitatii 

vietii si confortului beneficiarilor CPV ..................... 100% 

e) aplicarea unei proceduri proprii centrului , si anume ,un chestionar de evaluare a 

gradului de satisfactie in raport de serviciile sociale primite de beneficiari ........................ 

100% 

f) sesiuni de instruire a personalului cu privire la modalitatea de comunicare si 

comportament in relatiile cu beneficiarii, in functie de particularitatile psiho-

comportamentale ale acestora, afectiunile medicale, etnie, religie, etc ..................... 100% 

g) rata de acces a beneficiarilor in camin  raportat la numarul de cereri .................... 95 % 

( nu au fost admisi beneficiari cu tulburari psihice grave sau de comportament care 

ar fi pus in pericol siguranta celorlalti beneficiari sau cu afectiuni medicale grave 

care depaseau resursele de asistenta medicala oferite de azil si aveau nevoie de 

ingrijire paleativa) 



h) audiente saptamanale cu beneficiarii, pentru intelegerea nevoilor lor si depunerea 

tuturor eforturilor personale si la nivel de administratie pentru indeplinirea acestora, in 

raport de resursele finaciare detinute .......................... 100% 

i) asigurarea măsurilor de protejare a beneficiarilor împotriva oricăror forme de abuz 

(fizic, psihic, economic, sexual), neglijare, discriminare, tratament degradant sau inuman, 

fapte comise deliberat sau din ignoranţă ........................100% 

j) verificarea si asigurarea permanenta a conditiilor optime de igiena , cazare , alimentatie 

si ingrijire a beneficiarilor .......................... 100% 

 

 

TOTAL PUNCTAJ AUTOASUMAT.................. 159 puncte 

CALIFICATIF -  F BINE  - 98 % indicatori asumati 

Punctaj - calificativ  

91-100% ....... 5 PUNCTE 

81- 90 % ........4 PUNCTE 

71-80% .......... 3 PUNCTE 

61-70 % .......... 2 PUNCTE 

41 - 60 % ......... 1 PUNCT 

SUB 40 % ........ 0 PUNCTE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ANEXA 1  

 
 

PLANUL DE IMBUNATATIRE SI ADAPTARE LA MEDIU PENTRU 
BENEFICIARII CAMINULUI PENTRU PERSOANE VARSTNICE ''SF. 

CONSTANTIN SI ELENA'' COSTESTI 
Noiembrie 2020 
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CONSIDERENTE GENERALE  
 
  
 
În Caminul pentru persoane varstnice Sf. Constantin si Elena Costesti se asigură servicii de  
asistență socială si ingrijire pentru vârstnici.  
 
În contextul zilelor noastre, vârsta a treia și a patra este tot mai frecvent considerată o  
perioadă a vieții în care experiența, cunoștințele, capacitatea de creație pot și trebuie să  
fie folosite din plin. Un vârstnic activ nu îmbătrânește intelectual, fizic, social și nu are  
timp să se gândească la bătrânețe.  
 
Dezvoltarea umană continuă și în perioada îmbătrânirii, întrucât adulții și în  
această perioadă din urmă a vieții se confrunte cu o serie de probleme, unele vechi,  
altele noi, care se cer a fi rezolvate.  
 
Sedentarismul, izolarea psihică și fizică sunt factori de risc major în  
accelerarea îmbătrânirii somatice și sociale.  
 
O problemă comună în general pentru vârstnicii din caminele de bătrâni este depresia  
si sentimentul izolării sau al parasirii de catre membrii familiei. Acestea se asociază cu 
retragerea socială și, tulburari psihosomatice, refuzul hranirii si ingrijirii personale, de multe 
ori, cu comportamente stereotipe, necesitând acțiuni facilitarea comunicării, de reintegrare 
socială și de consiliere phihologica.  
 
Planul de imbunătătire și adaptare permanentă a mediului ambiant are în vedere  
crearea unui mediu de viată cât mai prietenos și apropiat de cel din afară instituției,  
astfel încât să asigure prin măsurile luate confortul fizic și psihic al beneficiarilor, cât și  
menținerea unei stări bune de sănătate fizică și mentală.  
 
 
 
  
 
  
 



 
MĂSURI DE ADAPTARE A MEDIULUI AMBIANT  
 
  
 
1. Măsuri de îmbunătățire a accesibilitatii  
 
1.1 Facilități existente:  
 
Centrul rezidențial este amplasat în Costesti, Judetul Buzau, într-o zonă ușor accesibilă pentru 
familii și aparținători cu acces direct din DN2/ E85. 
 
Conducerea căminului pune la dispoziția beneficiarilor, ori de câte ori este nevoie, mijloace  
proprii de transport și asigură însoțitor.  
 
 
1.2 Acțiuni propuse  
Reabilitarea liftului pentru evitarea pe viitor a defectunilor majore care se soldeaza de obicei 
cu ingreunarea deplasari beneficiarilor de la etajul 1 al cladirii. 
 
  
 
2. Măsuri de îmbunătățire a comunicațiilor  
 
2.1 Facilități existente  
 
Acces la telefon, fax, internet.  
 
Televiziune în toate camerele   
 
  
 
2.2 Facilități propuse  
 
Organizarea de activității de socializare în cadrul salii destinate clubului de seniori. 
Racordarea la satelit si internet a plasmei din cadrul clubului pentru vizionarea de filme, 
documentare, emisiuni, etc. 
 
 
  
 
3. Măsuri de îmbunătățire a confortului  
 
3.1 Facilități existente  
 
Spații curate, continuu igienizate, cu mobilier adecvat.  
 
Instalații funcționale sanitare, de alimentare cu apa și furnizarea căldurii.  
 
Anveloparea întregii clădiri cu polistiren.  



 
  
 
3.2 Facilități propuse  
 
Schimbarea linoleumului degradat din intreaga cladire si reanveloparea cu un linoleum gros, 
rezistent la trafic si usor de igienizat. 
  
 
4. Măsuri de îmbunătățire a siguranței  
 
  
 
4.1 Facilități existente  
 
Camere de supraveghere in exteriorul cladirii, rampe acces, sisteme antiincendiu. 
 
4.2 Facilități propuse  
 
Sisteme alarmare/sonerie individuală langa patul fiecarui beneficiar in toate camerele de la 
etajul 1  
 
Sistem de monitorizare cu camere  pe holurile principale pentru prevenirea incidentelor si 
diminuarea riscului de neglijenta din partea angajatilor. 
 
  
 
5. Măsuri de îmbunătățire a alimentației  
 
5.1 Facilități existente  
 
Complex alimentar bine utilat și cu angajati bine instruiti.  
 
Săli de servire a mesei cu suficient spațiu, igienizat permanent, cu acces usor pentru 
beneficiari.  
 
  
 
5.2 Facilități propuse  
 
Realizarea unui plan de alimentatie avizat de catre un medic nutritionist. 
Dotarea cu frigidere a fiecarei camere a beneficiarilor. 
Dotarea cu lavoarele a fiecarei camere a beneficiarilor. 
 
  
 
6. Măsuri de amelioarea a serviciilor anexe  
 
 
6.1 Facilități existente  



 
Există servicii de frizerie, spălătorie, asistenta religioasa, asistenta psihologica.  
 
  
 
6.2 Facilități propuse  
 
Amenajarea pe holul de la intrarea principala (E 85) a unui spatiu de vizite, conform normelor 
igienico-sanitare (covid 19) cu canapea, cuier, spatiu despartitor pentru asigurarea intimitatii, 
masti de protectie, halate de unica folosinta, botosi protectori, dezinfectanti, cos de gunoi. 
 
Reamenajarea Clubului de seniori cu canapele confortabile, reviste, carti, cablu de conexiune 
computer - tv pentru vizionarea de filme, emisiuni, etc. 
  
 
7. Măsuri de amenajare a spațiilor exterioare  
 
7.1 Facilități existente  
 
Grădina de aproximativ 2000 mp neamenajata. 
 
7.2 Facilități propuse  
 
Amenajarea de spații verzi cu gazon, flori, plantarea de arbori și arbuști  
ornamentali.  
 
 Construirea unui foisor cu bancute, scaune si masa. 
 
Amenajarea aleilor de promenadă.  
 
Amenajarea unor rigole pentru beneficiarii care doresc sa se implice activ in ingrijirea 
plantelor si punereala dispozitie a echipamentelor necesare. 
 
Reorganizarea spațiilor de depozitarea a deșeurilor menajere prin amplasarea unui tomberon 
special in exteriorul cladirii si contractarea unei firme specializate in colectarea resturilor 
menajere in regim intensiv (zilnic). 
  
Curatirea gradinii si depozitarea lemenlor doar in spatiul special amenajat. 
 
  
 
8. Măsuri de facilitare a activităților fizice ale beneficiarilor  
 
  
 
8.1 Facilități existente  
 
Sală de sport și kinetoterapie cu personal specializat.  
 
  



8.2 Facilități propuse  
 
 
Organizarea de activități sportive în aer liber si amplasarea unor aparate de fitnes in gradina. 
 
Facilitarea implicarii beneficiarilor in activitati de gradinarit, prepararea mesei, curatirea 
gradinii, cultivarea si ingrijirea plantelor interioare/exterioare. 
 
  
 
9. Măsuri de control si ameliorare a stării de sănătate  
 
  
 
9.1 Facilități existente  
 
Asistență medicală asigurată de personal calificat 24 de ore/zi (medic de familie, asistente 
medicale,  infirmiere, îngrijitoare).  
 
  
 
9.2 Facilități propuse  
 
Incheierea unui contract de colaborarea cu un laborator mobil de analize medicale pentru 
facilizarea monitorizarii afectiunilor medicale ale fiecarui beneficiar. 
 
Angajarea / Colaborarea cu un  psiholog pentru psihoterapie individuală și de grup.  
 
  
 
10. Măsuri de facilitare a activităților de socializare  
 
10.1 Facilități existente  
 
Existenta unui Club al beneficiarilor.  
 
Participare ocazionala  la spectacole, servicii religioase, evenimente sociale.  
 
Vizite ale aparținătorilor, voluntarilor.  
 
  
 
10.2 Facilități propuse  
 
Reamenajarea clubului pentru seniori si dotarea corespunzatoare. 
 
Punerea la dispozitia beneficiarilor a unui computer racordat la internet. 
Amenajarea corespunzatoare a salii de vizite. 
 
 



RESPONSABILITĂȚI  
 
  
 
De îndeplinirea acțiunilor de mai sus sunt responsabili următorii angajați ai Centrului  
Rezidențial:  
 
 Coordonator centru - Gavrila Dana 
 
Toate acțiunile vor fi supuse aprobării și sprijinite de către UAT Costesti. 
 
Lunar se va raportă gradul de îndeplinire al planului, cât și Măsurile de corecție și  
eventualele propuneri de eficientizare sau care privesc acțiuni noi.  
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 ANEXA 2  
 

 

                          Chestionar de evaluare a satisfacţiei beneficiarilor 
 
 
      
Prin prezentul chestionar dorim sa evaluam gradul dumneavoastra de multumire 
vis-a vis de serviciile oferite de Caminul pt persoane varstnice sf. C-tin si Elena 
din Costesti si masura in care acestea corespund nevoilor dumneavoastra reale. 
Raspundeti prin incercuirea literei care semnifica optiunea dumneavoastra. 
 
 
1. In ce masura cunoasteti cei 35 de angajati ai fundatiei? 

a) ii cunosc pe toti 
       b) cunosc doar prestatorii de servicii la domiciliu ; 

c)  nu ii cunosc bine 
 

2. Cunoasteti modalitatile de formulare sau adresare a reclamatiilor, 
nemultumirilor, incidentelor neplacute in legatura cu serviciile oferite si 
atitudinea personalului ? 
    a) da, stiu modalitatile de formulare/ adresare a nemultumirilor ; 
    b) nu, nu stiu cui sa ma adresez daca intampin incidente neplacute. 
 
3. Ati fost informat cu privire la serviciile pe care ofera caminul la momentul 
semnarii contractului? 
   a) da 
   b) nu 
 
4. Ati indraznit sa va marturisiti adevaratele nevoi in legatura cu imbunatatirea 
si personalizarea serviciilor sociale adresate dvs ?? 
   a) da ,am spus 
   b) nu, nu am indraznit 
 
5. Considerati ca procedurile de lucru sunt potrivite pentru nevoile 
dumneavoastra? 
    a)da 
    b)mai trebuie unele schimbari 
    c)nu 
 
6. Sunteţi mulţumit/ă de calitatea serviciilor oferite? 
a)deloc multumit; 
b) multumit partial; 



c) multumit in mare parte; 
d) foarte multumit 
 
7. Mai aveti nevoi/ sugestii de imbunatatire a serviciilor pe care caminul nu le-a 
avut in vedere la realizarea planului individualizat de servicii? Va rog sa le 
enumerati. 
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
…………………………………… 
8. In ce masura serviciile oferite de noi va sunt de folos, si corespund nevoilor  
dumneavoastra? 
    a)mare 
    b) medie 
    c)mica 

 
9.Ce opinie, propuneri, sugestii aveţi în privinţa îmbunătăţirii serviciilor 

noastre? Ce consideraţi că ar trebui schimbat, îmbunătăţit? 

……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………….
…………………………… 
 Nume ..................... 
Prenume.................. 
Data ....................... 
 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ANEXA 3 
 
Procedură pentru identificarea, semnalarea și soluționarea cazurilor 

de abuz, neglijare, exploatare sau orice altă formă de violență 
asupra beneficiarilor Caminului pentru persoane varstnice 'Sf. 

Constantin si Elena Costesti'' 
 

Scop 
Asigurarea măsurilor de protejare a beneficiarilor împotriva oricăror 
forme de abuz (fizic, psihic, economic, sexual), neglijare, discriminare, 
tratament degradant sau inuman, fapte comise deliberat sau din 
ignoranţă. Prevenirea şi combaterea unor asemenea fapte prin 
încurajarea semnalării acestora de către beneficiari, personalul caminului  
sau orice alte persoane. 
Procedura 
În acordarea serviciilor este interzisă orice formă de abuz, neglijare, 
exploatare, tratament inuman sau degradant exercitate de personal 
asupra beneficiarilor, precum şi de beneficiari asupra personalului 
serviciului. 
Beneficiarii sunt încurajaţi şi sprijiniţi să sesizeze orice formă de abuz, 
neglijare, exploatare, tratament inuman prin prezentarea modalitătii de 
sesizare, precum şi a persoanelor care îi pot sprijini să sesizeze, încă de 
la încheierea contractului de servicii.  
Anual personalul este instruit cu privire la prevenirea şi combaterea 
oricărei forme de abuz în relaţia cu beneficiarii, precum şi cu privire la 
modalităţile de încurajare a beneficiarilor să sesizeze eventualele forme 
de abuz la care pot fi supuşi, în familie sau în comunitate. 
Personalul serviciului este instruit cu privire la interdictia de a solicita sau 
accepta recompense financiare sau materiale de la beneficiar, familia 
acestuia sau reprezentantul său legal.  
Toate sesizările cu privire la forme de abuz sunt verificate si analizate în 
regim de urgenţă. 
Coordonatorul caminului deţine un registru de evidenţă a cazurilor de 
abuz săvârsite asupra beneficiarilor, în care se menţionează sesizarea, 
modul de solutionare si după caz instituţiile sesizate sau măsurile 
întreprinse. 
Orice incident deosebit care afectează beneficiarii şi personalul 
serviciului se consemnează într-un registru de evidenţă a incidentelor 
deosebite si dupa caz va fi notificat si in Registrul de evidenta a cazurilor 
de abuz si neglijenta daca se constata ca acel incident face parte din 
aceasta categorie de evenimente. 



Ca măsuri de prevenire a unor asemenea situaţii, coordonatorul 
caminului se preocupă de următoarele: 
 1. Instruirea periodică a personalului (la angajare si apoi 
anual) privind semnele şi simptomele evocatoare de abuz, neglijare 
şi exploatare: 
•Semne fizice (vânătăi, leziuni, arsuri, hemoragii etc.); 
•Semne şi simptome ale bolilor cu transmitere sexuală; 
•Ticuri (clipit, rosul unghiilor etc); 
•Persistenţa unor senzaţii olfactive sau cutanate obsedante; 
•Modificarea rapidă a dispoziţiei afective; 
•Impulsivitate, agresivitate; 
•Autostigmatizare, autoculpabilizare; 
•Neglijenţă în îndeplinirea sarcinilor de catre personalul de ingrijire, şi 
incapacitatea de a respecta un program impus, fie de catre personalul de 
ingrijire de pe aceeasi tura sau la schimbul de ture a personalului; 
•Dificultăţi în relaţionare şi comunicare;  
 2. Este garantata protecţia beneficiarilor si personalului care 
face sesizari, împotriva oricăror repercusiuni datorate sesizării unor 
tentative, intenţii sau situaţii de abuz, neglijare, exploatare, 
tratament inuman.  
Nesemnalarea de catre personalul de ingrijire la schimbul de tura a 
neregulilor gasite în îndeplinirea sarcinilor de catre colegiI din tura 
anterioara, se considera de asemenea caz de neglijenta in serviciu 
si se va sanctiona corespunzator! 
  3. Beneficiarii sunt informați despre Procedura pentru 
identificarea, semnalarea și soluționarea cazurilor de abuz, 
neglijare, exploatare sau orice altă formă de violență asupra 
beneficiarilor caminului precum şi a persoanelor care îi pot sprijini 
să sesizeze, încă de la semnarea contractului de servicii.  
 Informarea beneficiarilor se face la admiterea în Camin, apoi anual 
sau oricând situaţia o impune, iar sesiunile de informare ale beneficiarilor 
si personalului sunt consemnate în Registrul de evidență a cazurilor de 
abuz sau neglijare, Registru de instruire personal si la dosarul 
beneficiarului. 
 4. Personalul Caminului pentru persoane varstnice Sf. 
Constantin si Elena Costesti este instruit cu privire la toate formele 
şi combaterea de abuz, neglijare, exploatare sau orice altă formă de 
violență asupra beneficiarilor, precum şi cu privire la modalităţile de 
sesizare a eventualelor forme de abuz, neglijare, exploatare sau 
orice altă formă de violență la care pot fi supuşi.  
 Se au în vedere atât formele de abuz (fizic, sexual, emotional, 
economic), cât și orice formă de neglijare a persoanei sau de tratament 



degradant/de exploatare la care poate fi supus beneficiarul de către 
personalul centrului, sau de catre alti beneficiari, eventual membri de 
familie și orice alte persoane cu care beneficiarii au venit în contact.  
 Beneficiarii au nevoie de protecție împotriva următoarelor forme de 
abuz si neglijare/exploatare:  
• Abuz fizic: acțiuni fizice realizate de către personalul caminului, 
persoane de îngrijire, sau alte persoane din anturajul beneficiarului, care 
au cauzat sau ar fi putut cauza răni fizice beneficiarului.  
• Abuz sexual: angajarea beneficiarului de către personalul caminului, 
persoane de îngrijire sau alte persoane din anturaj, în orice fel de 
activități sexuale.  
• Abuz emotional: comportamente precum respingerea, terorizarea, 
blamarea, ignorarea sau izolarea unui beneficiar, care cauzează sau 
sunt probabile să cauzeze afectarea gravă a capacităților fizice, sociale, 
mentale sau emotionale ale beneficiarului. 
 • Abuz economic: constrângerea la muncă ce comportă riscuri sau 
poate să dăuneze starii  fizice, mentale, spirituale, morale sau sociale ale 
beneficiarului. 
• Neglijare: eșecul personalului caminului sau a altor persoane de 
îngrijire în a asigura îngrijirea necesarã și adecvatã vârstei si afectiunilor 
medicale. incluzând hrana, îmbrăcămintea, adăpostul, protejarea de 
pericole, supraveghere adecvată stadiului de dizabilitate a beneficiarului, 
igienă și îngrijire medicală.  
• Exploatarea: actiuni realizate de personalul caminului, persoane de 
îngrijire sau alte persoane din anturajul beneficiarului care se folosesc de 
acesta în beneficiul propriu; În cadrul caminului este strict interzisă 
agresarea verbală sau fizică a beneficiarilor, de catre personalul 
caminului, aceste fapte fiind pedepsite conform legii.  
 5.Personalul Caminului pentru persoane varstnice ''Sf. 
Constantin si Elena'' Costesti știe să recunoască riscul și situațiile 
de abuz, neglijare sau exploatare, iar astfel de sesiuni de informare 
si instruire se înscriu în Registrul privind instruirea personalului. 
Instruirea personalului in acest sens se face la momentul angajarii, 
apoi o data pe an sau ori de cate ori situatia o impune. 
 6.Caminul organizează sesiuni de informare și consiliere a 
beneficiarilor cu privire la tipurile de abuz, neglijare, exploatare sau 
orice altă formă de violență, tratamente inumane sau degradante, 
modalitatea de identificare și sesizare a acestora. Beneficiarii știu să 
recunoască riscul și situațiile abuz, neglijare, exploatare sau orice altă 
formă de violență, tratamente inumane sau degradante, documentul 
privind informarea este disponibil la dosarul beneficiarului si in Registrul 
privind semnalarea formelor de abuz si neglijenta .  



 7.Coordonatorul caminului supervizează activitatea 
personalului, fiind atent la posibilele situaţii generatoare de abuz, 
neglijare, exploatare sau orice altă formă de violență asupra 
beneficiarilor .  
Coordonatorul caminului monitorizează situația cazurilor de abuz sau 
neglijare și are permanent evidența privind:  
•numărul de sesizări efectuate de beneficiari, familie sau reprezentanții 
legali ai acestora privind suspiciuni sau situații evidente de abuz ; 
•numărul de sesizări efectuate de catre personalul caminului cu privire la 
suspiciuni sau situații evidente de abuz asupra beneficiarilor din partea 
apartinatorilor, personalului de ingrijire, personalului medical si  altor 
persoane cu care au intrat in contact; 
•numărul de situații de abuz, neglijare și exploatare a beneficiarilor 
petrecute în interiorul centrului, din care numărul cazurilor în care sunt 
implicați membri ai personalului Centrului;  
•numărul anual de situații care au necesitat anunțarea salvării și 
intervenția medicală, precum și intervenția organelor de cercetare penală  
 8. Beneficiarii sunt încurajaţi să-şi exprime nemulţumirile şi 
plângerile cu privire la tratamentele primite prin întocmirea de 
sesizări şi reclamaţii. Dupa analiza  cererilor de sesizari si reclamatii, 
daca se considera ca fac obiectul unui caz de abuz sau neglijenta se va 
notifica in registrul de evidenta a abuzurilor si neglijentei si se vor 
instiinta in maxim 2 ore de la aflarea cazului, persoanele competente in 
solutionarea cazului : sefii ierarhici, politie, UAT Costesti, etc 
În situația în care abuzul, sau neglijarea a fost identificată, coordonatorul 
caminului are obligația de a sesiza șefii ierarhici.  
Centrul asigură sprijin psihologic și consiliere beneficiarilor care au fost 
supusi oricaror forme de abuz, intimidați sau discriminați.  
Beneficiarii cunosc și respectă Procedura privind identificarea, 
semnalarea și soluționarea cazurilor de abuz, neglijare, exploatare sau 
orice altă formă de violență; documentul privind informarea fiind 
disponibil la dosarul beneficiarului.  
9. Conducerea caminului a redactat un chestionar aplicabil 
beneficiarilor pentru inlesnirea si sprijinirea exprimarii cazurilor de 
abuz . Acest chestionar isi propune sa identifice tipul de abuz si 
neglijenta, respectiv tratament degradant sau inuman asupra 
beneficiarilor Caminului pentru persoane varstnice ''Sf. Constantin 
si Elena'' Costesti. Chestionarul este prezentat spre completare 
beneficiarilor anual sau ori de cate ori situatia o impune, la cererea 
beneficiarilor, apartinatorilor, personalului, cu respectarea dreptului 
la opinie si acordarea intimitatii.  
Chestionarul este prezentat spre completare de catre asistentul 
social/ psiholog si adus la cunostinta coordonatorului centrului.  



Coordonatorul centralizeaza raspunsurile beneficiarilor si ia 
masurile care se impun in urma constatarii vreunui caz de abuz. 
 
Registrul de evidență a cazurilor de abuz sau neglijare este completat la 
zi, pe suport de hârtie sau electronic și este disponibil la sediul Centrului. 
Orice caz de abuz sesizat în centru este adus la cunoștința 
Coordonatorului de camin și a reprezentatului legal al beneficiarului, în 
termen de maxim 2 ore de la semnalarea acestuia. 
 
Intocmit de catre Coordonator Camin, 
Gavrila Dana 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ANEXA 4 
 

CHESTIONAR DE ABUZ SI NEGLIJENTA 
 
Acest chestionar isi propune sa identifice gradul de abuz si neglijenta, respectiv 
tratament degradant sau inuman asupra beneficiarilor Caminului pentru persoane 
varstnice ''Sf. Constantin si Elena'' Costesti. 
 
Raspundeti cu “DA” sau “NU” la intrebarile adresate mai jos. 
 

DA/NU 

1.Personalul caminului sau altcineva a incercat sa va loveasca sau sa 
va raneasca ? 

 

2.Personalul caminului sau altcineva v-a spus ca sunteti bolnav, desi 
stiati ca nu este adevarat? 

 

3.Personalul caminului sau altcineva v-a amenintat cu pedepse sau 
v-a insultat? 

 

4.Personalul caminului sau altcineva v-a luat bani/obiecte personale 
de valoare fara sa va ceara acordul? 

 

5.Personalul caminului sau altcineva v-a pus sa semnati hartii pe 
care nu le intelegeati?  

 

6.Personalul caminului sau altcineva spune celorlati oameni 
informatiile secrete/personale?  

 

7.Personalul caminului sau altcineva v-a spus ca nimeni nu v-ar 
dori?  

 

8.Personalul caminului sau altcineva v-a vorbit urat?   
9.Personalul caminului sau altcineva v-a impins sau bruscat in mod 
intentionat? 

 

10. Personalul caminului a refuzat vreodata sa va ajute cu igiena 
corporala/ sau cu schimbarea hainelor, asternuturilor cand situatia o 
impunea? 

 

11. Personalul caminului a refuzat vreodata sa ofere hrana/ 
alimentatia zilnica ? 

 

12.Personalul caminului a refuzat vreodata sa va anunte/contacteze 
familia/apartinatorii cu privire la cerintele, nevoile solicitate de dvs? 

 

13. Personalul caminului a refuzat/uitat vreodata sa va ofere 
medicatia in cazul tratamentului medicamentos prescris de medicul 
curant? 

 

14. Personalul caminului ofera si prepara hrana zilnica conform 
regimului dvs alimentar prescris de medicul curant sau conform 
obiceiurilor dvs culinare etnice sau religioase? 

 

 



 
 
ANEXA 5 

Plan de urgenţă în caz de retragere a licenţei de 
funcţionare/desfiinţare a Caminul pentru persoane 

varstnice "Sfintii Constantin si Elena" 

 
 
Dispozitii generale 
Art. 1. Încetarea serviciilor sociale în cazul retragerii licentei de 
functionare / desfiițarea serviciului social reprezintă situație fortuită 
conform Codului Civil art. 1351. 
Art. 2. Prezentul plan stabilește atribuțiile ce revin tuturor structurilor 
implicate în gestionarea situațiilor de urgență, cu privire la încetarea  
contractelor de îngrijire a beneficiarilor din cadrul Caminului pentru 
persoane varstnice "Sfintii Constantin si Elena", urmărindu-se protejarea 
beneficiarilor serviciului și pregătirea prealabilă a acestora în condițiile 
prevăzute de lege. 
Art. 3. Fac obiectul prezentului plan următoarele cazuri de încetare 
fortuită a serviciilor sociale:  
a)Retragerea licenței de funcționare ; 
b)Desființarea Caminului Pt. persoane varstnice '' Sf. C-tin si Elena''. 
 
Atribuții si responsabilitați pentru gestionarea situațiilor de urgență 
  
Art. 4. În urma monitorizarii inspectorilor de specialitate, urmeaza 
primirea unui raport de constatare asumat de către inspectorii care au 
realizat misiunea de monitorizare sau control. Acest raport va fi transmis 
Agentiei Nationale pentru plati si inspectii sociale în termen de maxim 5 
zile de la efectuarea controlului cu propunerea de suspendare / retragere 
a acreditarii /licențierii serviciilor sociale. Acest raport va fi contrasemnat 
de persoana responsabilă si anume de catre coordonatorul caminului.  
Art. 5. Coordonatorul caminului are în sarcină ca în maxim 30 minute de 
la primrea raportului cu consemnarea unei propuneri de suspendare / 
retragere a acreditarii serviciilor sociale sa anunțe UAT Costesti.  
Art. 6. Conducerea caminului va contacta avocatul cu care colaboreaza 
Instituția, cu privire la procedurile de contestație a Deciziei de 
suspendare a Acreditarii/Licenței de funcționare a serviciului social, 
respectiv a Deciziei de retragerea Acreditarii/Licenței de funcționare a 



serviciului social, în condițiile Legii contenciosului administrativ nr 
554/2004, cu modificările și completările ulterioare.  
Art. 7. La momentul luării la cunoștinta despre decizia emisa, 
coordonatorul caminului notifică imediat AJPIS Buzau cu privire la 
stabilirea unei strategii eficiente și in interesul beneficiarilor caminului. 
 
Pași de soluționare:  
1.Întrunirea Consiliului Director desemnat pentru serviciului social; 
2.Notificare familiei sau a reprezentatul legal al beneficiarului de servicii 
sociale, cu privire la Hotărârea de suspendare/ desființare a serviciului 
social (Notificarea se transmite împreună cu Hotărârea Consiliului 
Administrativ și cu documentele care au stata baza deciziei; de 
asemenea se transmit și informațiile despre situatia socio-medicala a 
beneficiarului de servicii sociale); 
3.Furnizorul de servicii sociale securizează beneficiarii și le asigura 
acestora servicii de calitate conform celor stabilite prin lege până la 
rezolvarea concretă a situației fiecărui beneficiar; 
4.Furnizorul de servicii sociale reevalueaza posibilitățiile de reintegrare a 
beneficiarului în familie,la aparținători; 
5.Furnizorul de servicii sociale, încheie contracte de colaborare cu alte 
Centre care au același profil pentru sprijin reciproc, iar în caz de 
retragere a liceenței de funcționare sau de desfințare a serviciului social, 
beneficiarii care nu pot fi reintegrați în familie, să poată fi transferați la 
centrele respective; 
6.În colaborare cu beneficiarul și familia acestuia și/sau cu 
reprezentantul legal, Conducerea furnizorului de servicii sociale va 
stabili, potrivit particularităților concrete, modul de soluționare a fiecarei 
situații in parte; 
7.Centrul va implica activ fiecare beneficiar, în funcție de gradul său de 
autonomie și discernământ, în vederea pregătirii pentru transferul 
acestuia în cadrul altui serviciu social, conform planului stabilit de 
furnizorul de servicii sociale în colaborare cu familia/reprezentantul legal 
al beneficiarului; 
8.Centrul asigură beneficiarilor/ reprezentantilor legali informatii cu privire 
la situația serviciului social si măsurile ce vor fi luate in interesul 
acestora; 
9.Furnizorul de servicii sociale, organizează daca este cazul, părăsirea 
serviciului de către beneficiari, se asigură că aceştia dispun de 
vestimentatia necesara, deţin toate obiectele şi documentele personale, 
medicatia prescrisa. 
10.Furnizorul de servicii sociale asigură transferul beneficiarilor către 
serviciile sociale identificate sau în familie la aparținători, în condiții de 
siguranță/ securitate. 



 

ANEXA 6  
 

 
PLAN INDIVIDUALIZAT DE SERVICII 

Nr. ______ / _____________ 
 
 

1. Date de identificare a rezidentului: 
 

Numele şi prenumele 
rezidentuluilui:________________________________________________________
_________ 
 
Locul şi data 
naşterii:_____________________________________________________________
_________ 
 
CNP:_______________________________________________________________
_________ 
 
Fiul/fiica 
lui:_________________________________________________________________
__ 
 
Domiciliul 
stabil:_______________________________________________________________ 
 
Reședința___________________________________________________________
_________ 
 
Studii:____________________________________Ocupția:____________________
________ 
 
Diagnostic___________________________________________________________
_________ 
 
Gradul  de dependență : IA, IB, IC;  IIA,IIB,IIC;  IIIA, IIIB 
 
Dispozitie de internare 
nr.______________/_______________ Căminul pentru persoane vârstnice ”Ing. 
Vadim Rusu” 
Stare civilă________________________ Nr. 
copii____________________________________ 
 
 

2. Contract de servicii nr._____________/____________ 
 



Manager de caz: 
___________________________________________________________________
_________ 
Echipa multidisciplinară: 
Componență:                                                                                 Specialitatea: 
1. Asistent social                                                                        Asistentă socială 
2. Asistent medical                                                                     Asistent medical 
generalist 
3. Medic                                                                                      Medicină de familie 
4. Psiholog                                                                                  Psihologie                                                         
5. Animator                                                                                 Animație socio-
educativă 
6. Infirmieră 
7. Personal voluntar: preot                                                          Teologie pastorală 
 
 

3. Familia/reprezentantul legal :……………………………………. telefon………………  

 
 

SECŢIUNI : 
 
 
 

A. PROGRAM INDIVIDUALIZAT DE ASISTENȚĂ ȘI ÎNGRIJIRE 
 
Manager de caz: asistentul social 
 
 

B. PROGRAM INDIVIDUALIZAT DE RECUPERARE 
 

Manager de caz: Medic 
 
 

C. PROGRAM INDIVIDUALIZAT DE INTEGRARE /REINTEGRARE SOCIALĂ 
 

Manager de caz: asistentul social 
 
 
 

D. PROGRAM INDIVIDUALIZAT DE IEŞIRE 

Manager de caz : asistentul social 
 
 

 
 

NOTĂ:  
 
Activităţile se planifică pe o perioada de 6 luni corespunzator rezultatelor evaluării 

iniţiale respectiv ultimei reevaluări, conform legii. 



 

Schimbarea termenului de valabilitate a programului se poate face ori de cate ori 

intervin situaţii de natură să modifice serviciile de îngrijire specifice beneficiarului. 
 
 

 
 
 
 

A. PROGRAM INDIVIDUALIZAT DE ASISTENŢĂ ŞI ÎNGRIJIRE 
 

 
I. Servicii prioritare rezultate din evaluare / reevaluare: 

 
1. Servicii sociale: 

 
Găzduire pe perioadă nedeterminată  Consiliere psihologică  
Hrană   Consiliere administrativă  
Sprijin cotidian/ajutor pentru menaj  Consiliere juridică  
 

2. Servicii socio-medicale și de îngrijire: 
 

Servicii de ingrijire personală Servicii de îngrijiri medicale primare 
Sprijin pentru igiena corporală   Efectuarea măsurătorilor antropometrice  
Imbracare si dezbracare  Monitorizarea parametrilor fiziologici  
Igiena eliminărilor  Efectuarea de imunizări   
Hrănire și hidratare  Programe de ergoterapie  
Deplasare interior/exterior  Activităti de consiliere și suport  
 
II.Alte servicii specifice beneficiarului: conform Fișei de îngrijire personală pentru 
persoana dependentă: DA/NU 
 
 III.Activităţi planificate în vederea furnizării serviciilor de îngrijire : 

Activitatea Durata / 
Perioada 

Responsabil Resurse 

Servicii sociale  Permanent  
 

Asistent social, 
psiholog, jurist, 
îngrijitoare  

Resurse 
umane 
interne 

Servicii socio-
medicale și de 
îngrijire 

Permanent  Animator, Asistent 
social, Asistent 
medical, Infirmieră 

Resurse 
umane 
interne 

Alte servicii 
specifice 

Permanent  Infirmiera Resurse 
umane 
interne 

 
 



Observaţii: 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
_____________________________________________ 

 
Manager de caz,  

Asistent social,  
 
 
 
 

B. PROGRAM INDIVIDUALIZAT DE RECUPERARE 
 

I. Servicii prioritare rezultate din evaluare / reevaluare: 
 

1. Servicii medicale: 

Consultație medicală lunară și la nevoie  
Tratamente medicale pentru boala cronică  
Acordarea de materiale sanitare  
Asigurarea medicamentelor  
Administrarea medicamentelor  
Facilitarea achizitionării unor dispozitive medicale  
Facilitarea unor consultații și îngrijiri specializate  
Servicii de recuperare și reabilitare conexe domeniului social și 
medical:kineto/fizio terapie, masaj etc. 

 

 
2. Servicii de recuperare: 
___________________________________________________________________
_________ 
___________________________________________________________________
_________ 
___________________________________________________________________
_________ 
___________________________________________________________________
_________ 
 
3. Alte servicii specifice beneficiarului (activități de refacere/menținere a abilităților de 
autoservire,îngrijire personală/autogospodărire prin programe de ergoterapie, 
exerciții fizice etc): 
___________________________________________________________________
_________ 
___________________________________________________________________
_________ 
___________________________________________________________________
_________ 



___________________________________________________________________
_________ 
 

II. Activităţi planificate în vederea furnizării serviciilor de îngrijire: 
Activitatea Durata / 

Perioada 
Responsabil Resurse 

Servicii medicale Permanent  Medic  Interne  

Servicii de 
recuperare 

 Medic specialist  Externe  

Alte servicii 
specifice 

 Medic 
Asistent medical  

Interne 

 
Observaţii: 
___________________________________________________________________
_________ 
___________________________________________________________________
_________ 
___________________________________________________________________
_________ 
___________________________________________________________________
_________ 
___________________________________________________________________
_________ 
 

MANAGER DE CAZ: 
Medic,  

 
 

C. PROGRAM INDIVIDUALIZAT DE INTEGRARE/ REINTEGRARE SOCIALĂ 
 

 
I. Servicii prioritare rezultate din evaluare/ reevaluare: 

 
 
Servicii de integrare/reintegrare 
socio- familială 

Servicii de integrare socială în comunitate 
(mediul intern, mediul extern) 

Sprijin pentru 
conceperea/trimiterea unor 
scrisori către familie, 
prieteni… 

 
 

Organizarea sărbătorilor 
naționale/religioase 

 

Facilitarea accesului la 
telefon  etc. 

 Organizarea manifestărilor tradiționale 
(ziua de naștere, ziua numelui) 

 

Sprijin pentru menținerea  
legăturii cu familia, vecinii 
etc. prin consiliere, 
corespondență, telefon, ieșiri 
în comunitate  etc. 

 Organizarea unor activități de loisir (de 
petrecere a timpului liber)  

 

Sprijin pentru organizarea 
unor vizite în familie 

 Organizarea unor activități 
cultural/artistice și alte activități 

 



/comunitate /cunoștinte, 
conform procedurilor 

recreative, in parteneriat cu alte instituții 

Informare  în vederea cunoașterii/utilizării 
serviciilor comunității:poștă și 
comunicații, transport, servicii medicale 
etc. 

 

 
 

II. Activităţi planificate în vederea furnizării serviciilor de îngrijire: 
 
Activitatea Durata / 

Perioada 
Responsabil Resurse 

Activități de loisir 
socializare și 
cunoastere/intercunoastere 

Permanent  Diverși parteneri 
Asistent 
social/animator 
Asistent medical 

Resurse 
umane 
externe/interne 

Activități moral 
religioase/cult liturgic 

Permanent  Diverși parteneri 
(reprezentanți ai 
Bisericii) 

Resurse 
umane 
externe/interne 

Facilitarea menținerii  
legăturii cu familia prin 
consiliere, discuții  
telefonice, etc. 

Permanent  Asistent social 
Asistent medical 

Resurse 
umane 
interne/externe 

 
Observaţii: 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
____________________________________ 
___________________________________________________________________
_________ 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________ 
 

Manager de caz,  
Asistent social,  

 
D. PROGRAM INDIVIDUALIZAT DE IEŞIRE 

 
 
 
Data ieşirii: 
__________________________________________________________________ 
 
Tipul ieșirii: 

a. Transfer la o altă unitate de asistență socială 
b. Reintegrare în familie (locuința proprie etc.) 



c. Deces  
d. Alte situații (trai independent în comunitate etc.) 

___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
__________________ 
 
Cine solicită ieşirea: 
 
a) beneficiarul 
b) familia 
c) alţi susţinători legali: 
_________________________________________________________ 
d) alte instituţii: 
________________________________________________________________ 
e) alte situaţii: 
________________________________________________________________ 
 
 
Estimarea posibilităţii de ieşire : 
 
a) conform planificării și procedurilor 
b) prelungirea cu 6 luni a termenului 
c) alte situaţii: 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________ 
 
Condiţiile în care se va efectua ieşirea beneficiarului: 
___________________________________________________________________
_________ 
___________________________________________________________________
_________ 
___________________________________________________________________
_________ 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________ 
Servicii de sprijin după ieşire: menținerea legăturii prin intermediul asistentului 
social responsabil de caz, din cadrul D.G.A.S.P.C Ialomița – Serviciul de 
asistență socială pentru adulți sau din cadrul unității de asistență socială/  din 
cadrul S.P.A.S. 
Observaţii: 
___________________________________________________________________
_________ 
___________________________________________________________________
_________ 
___________________________________________________________________
_________ 



___________________________________________________________________
_________ 

Manager de caz,  
Asistent social,  

 

 

 

 

ANEXA 7  

 
CONTRACT 

de furnizare servicii sociale 
 

Nr...................../....................................... 
 
 
 
 

Părţile contractante: 
1. Unitatea administrativ - teritoriala Costești, Județul Buzău, denumită în continuare furnizor 

de servicii sociale, acronim UATC, reprezentat de doamna Daniela Dumitru, având funcţia de 
Contabilă  și Domnul Gioabă Nicolae, în calitate de Primar al Comunei Costești. 

2. Căminul pentru persoane vârstnice Sf. Constantin și Elena, denumit în continuare serviciu 
social, acronim CPV Costești, cu sediul în Localitatea Costești, Județul Buzău, reprezentat prin 
doamna Gavrilă Dana, având funcția de coordonator centru ; 

Şi 

3. .................................................................................................................., denumit în 

continuare beneficiar, domiciliat/locuieşte în localitatea ........................................, str. 

.............................................................. nr. ....................,bl...................., sc...................ap.......... 

judeţul ........................................, codul numeric personal ......................................., posesor al 

B.I./C.I. seria ......... nr. ............................, eliberat/eliberată la data de 

.......................................  

de Secţia de poliţie ...........…..................…, reprezentat prin domnul/doamna 
...........................…………............................................,domiciliat/domiciliata în localitatea 
................................,str......................................... nr..........,.................,bl..............., sc..............., 
ap................... judeţul/sectorul........................, posesor/posesoare al/a B.I./C.I. seria 
.................  
nr. ......................., eliberat/eliberata la data de ..................... de Secţia de poliţie 
....................................,conform ............................................................ nr. ......................../data 
............................................, 

1. având în vedere: 
- planul de intervenţie nr. ............/data .............................; 
- evaluarea complexă efectuată în perioada ............................................; 
- planul individualizat de servicii nr. ................./data ................, 



2. convin asupra următoarelor: 
 

1. Definiții: 
1.1. contractul pentru furnizarea de servicii sociale -actul juridic încheiat între o 

persoană fizică sau juridica, publică ori privată, acreditată conform legii să acorde servicii 
sociale, denumită furnizor de servicii sociale, şi o persoană fizică aflată în situaţie de risc sau 
de dificultate socială, denumită beneficiar de servicii sociale, care exprimă acordul de  voinţă 
al acestora în vederea acordării de servicii sociale; 

1.2. furnizor de servicii sociale -persoană fizică sau juridică, publică ori privată, 
acreditată conform legii în vederea acordării de servicii sociale, prevazută la art. 11 din 
Ordonanţa Guvernului nr. 68/2003 privind serviciile sociale, aprobată cu modificări si 
completări prin Legea nr. 515/2003, cu modificările şi completările ulterioare; 

1.3. beneficiar de servicii sociale -persoana aflată în situaţie de risc şi de dificultate 
socială, împreună cu familia acesteia, care necesită servicii sociale, conform planului de 
intervenţie realizat în urma evaluării complexe; 

1.4. servicii sociale -ansamblu de măsuri şi acţiuni realizate pentru a răspunde nevoilor 
sociale individuale, familiale sau de grup, în vederea prevenirii si 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 si 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 modificarile si completările ulterioare; 

1.5. reevaluarea situaţiei beneficiarului de servicii sociale – activitatea obligatorie a 
furnizorului de servicii sociale de a evalua situaţia beneficiarului de servicii sociale după 
acordarea de servicii sociale pe o anumită perioadă; 

1.6. revizuirea sau completarea planului individualizat de asistenţă si îngrijire -
modificarea sau completarea adusă planului individualizat pe baza rezultatelor reevaluării 
situaţiei beneficiarului de servicii sociale; 

1.7. contribuţia beneficiarului de servicii sociale – cota-parte din costul total al 
serviciului/serviciilor acordat/acordate de furnizorul de servicii sociale, în funcţie de tipul 
serviciului şi de situaţia materială a beneficiarului de servicii sociale; 

1.8. obligaţiile beneficiarului de servicii sociale - totalitatea îndatoririlor pe care 
beneficiarul de servicii sociale şi le asumă prin contract şi pe care le va îndeplini 
valorificându-şi maximal potenţialul psiho-fizic; 

1.9. 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 conditiile legii; 

1.10. modificări de drept ale contractului de acordare de servicii sociale - modificările 
aduse contractelor de acordare de servicii sociale în mod independent de voinţă părţilor, în 
temeiul prevederilor unui act normativ; 

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

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



1.13. planul individualizat de servicii -ansamblul de măsuri şi servicii adecvate şi 
individualizate potrivit nevoilor sociale identificate ca urmare a efectuării evaluării complexe, 
cuprinzând programarea serviciilor sociale, personalul responsabil si procedurile de acordare 
a serviciilor sociale; 

1.14. evaluarea complexă -activitatea de investigare şi analiza a stării actuale de 
dezvoltare şi de integrare socială a beneficiarului de servicii 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. 
 
   2. Obiectul contractului 
     2.1.) Obiectul contractului îl constituie acordarea următoarelor servicii sociale: 
      a) servicii sociale specializate 
     2.2.) Descrierea serviciilor sociale acordate de furnizorul de servicii sociale: 
     a) găzduire, îngrijire, recuperare, reabilitare şi reinserţie socială a persoanelor 
vârstnice aflate într-o situaţie de nevoie socială 
 
          3. Costurile serviciilor sociale acordate şi contribuţia beneficiarului de servicii 
sociale 
            3.1. Costul total pe lună al serviciilor sociale prevăzute la pct. 2.1, lit. a) din Capitolul 
2 Obiectul contractului,  este reprezentat de Contribuţia beneficiarului pentru serviciile 
sociale primite după cum urmează: 

- 1750 lei/lună pentru persoane independente; 
- 2400 lei/lună pentru persoane semidependente; 

            -  2700 lei/lună persoane total dependente. 
 3.3. Contribuţia beneficiarului de servicii sociale nu va influenţa acordarea serviciilor 

sociale şi nu va îngreuna posibilitatea acestuia de a ieşi din starea de dificultate. 
3.4 Contribuția beneficiarului și a susținătorului legal, va fi stabilită prin angajament 

de plată, anexă la prezentul contract. 
3.5. Angajamentul de plată are titlu executoriu. 

 
            4. Durata contractului 
     4.1. Durata contractului este de .................... de zile, de la momentul semnării 
contractului de către ambele părți. 
    4.2. Durata contractului poate fi prelungită, prin act adițional, cu acordul părţilor şi 
numai după evaluarea rezultatelor serviciilor acordate beneficiarului de servicii sociale şi, 
după caz, revizuirea planului individualizat de asistenţă şi îngrijire. 
 

5. Etapele procesului de acordare a serviciilor sociale: 
 

5.1. implementarea măsurilor prevăzute în planul de intervenţie si în planul 
individualizat; 

5.2. reevaluarea periodică a situaţiei beneficiarului de servicii sociale; 
5.3. revizuirea planului individualizat de servicii în vederea adaptării  serviciilor 

sociale la nevoile beneficiarului. 
 

6. Drepturile furnizorului de servicii sociale: 
6.1. de a verifica veridicitatea informaţiilor primite de la beneficiarul de servicii 

sociale; 



6.2. de a sista acordarea serviciilor sociale către beneficiar în cazul în care constată că  
acesta i-a furnizat informaţii eronate; 

6.3. de a utiliza, în conditiile legii, date denominalizate în scopul întocmirii de 
statistici  pentru dezvoltarea serviciilor sociale. 
 

7. Obligaţiile furnizoruluide servicii sociale: 
7.1. să respecte drepturile şi libertăţile fundamentale ale beneficiarului în acordarea 

serviciilor sociale, precum şi drepturile beneficiarului de servicii sociale, rezultate din 
prezentul contract; 

7.2. să acorde servicii sociale prevăzute în planul individualizat de servicii cu 
respectarea acestuia şi a standardelor minimale de calitate a serviciilor sociale; 

7.3. să depună toate diligenţele pentru a asigura beneficiarul de continuitatea 
serviciilor sociale furnizate, în cazurile de încetare a prezentului contract prevazute la pct. 
12.1 şi 13.1 lit. a) şi d); asigurarea continuităţii serviciilor sociale se va realiza şi prin 
subcontractare şi cesiune de servicii sociale; 

7.4. să fie receptiv şi să ţină cont de toate eforturile beneficiarului de servicii sociale în 
îndeplinirea obligaţiilor contractuale şi să considere că beneficiarul şi-a îndeplinit obligaţiile 
contractuale în măsura în care a depus toate eforturile; 

7.5. să informeze beneficiarul de servicii sociale asupra: 
            -conținutului serviciilor sociale şi condiţiilor de acordare a acestora; 
            -oportunităţii acordării altor servicii sociale; 
            -listei la nivel local cuprinzând furnizorii acreditaţi să acorde servicii sociale; 
            -regulamentului de ordine internă; 
            -oricărei modificări de drept a contractului; 

7.6. să reevalueze periodic situaţia beneficiarului de servicii sociale, şi, după caz, să 
completeze şi/sau să revizuiască planul individualizat de servicii exclusiv în interesul 
acestuia; 

7.7. să respecte, conform legii, confidenţalitatea datelor şi informaţiilor referitoare la 
beneficiarul de servicii sociale; 

7.8. să ia în considerare dorinţele şi recomandările obiective ale beneficiarului cu 
privire la acordarea serviciilor sociale; 

7.9. să utilizeze contribuţia beneficiarului de servicii sociale exclusiv pentru acoperirea 
cheltuielilor legate de acordarea serviciilor sociale; 

7.10. de a informa serviciul public de asistenţă în a cărui rază teritorială locuieşte 
beneficiarul asupra nevoilor identificate şi serviciilor sociale propuse a fi acordate. 

7.11. să efectueze toate demersurile necesare obținerii documentelor de stare civilă, în 
situația decesului beneficiarului fără aparținători și a celui cu aparținători care, pe parcursul 
derulării contractului de furnizare servicii sociale, a solicitat ca de demersurile de 
înmormântare să se ocupe instituția; 
 

8. Drepturile beneficiarului 
8.1. În procesul de acordare a serviciilor sociale prevăzute la pct. 2, furnizorul de 

servicii sociale va respecta drepturile şi libertăţile fundamentale ale beneficiarului de servicii 
sociale. 

8.2. Beneficiarul are următoarele drepturi contractuale: 
            a) de a primi servicii sociale prevăzute în planul individualizat de asistenţă şi îngrijire; 
            b) de a i se asigura continuitatea serviciilor sociale atât timp cât se menţin condiţiile 
care au generat situaţia de dificultate; 
           c) de a refuza, în conditii obiective, primirea serviciilor sociale; 
           d) de a fi informat, în timp util si în termeni accesibili, asupra: 



          -drepturilor sociale, măsurilor legale de protecţie şi asupra situaţiilor de risc; 
          -modificărilor intervenite în acordarea serviciilor sociale; 
          -oportunităţii acordării altor servicii sociale; 
          -listei la nivel local cuprinzând furnizorii acreditaţi să acorde servicii sociale; 
          -regulamentului de ordine internă; 
          e) de a participa la evaluarea serviciilor sociale primite şi la luarea deciziilor privind 
intervenţia socială care i se aplică, putând alege variante de intervenţie, dacă ele există; 
         f) dreptul de a avea acces la propriul dosar; 
         g) de a-şi exprima nemulţumirea cu privire la acordarea serviciilor sociale. 
 

9. Obligaţiile beneficiarului: 
9.1. să participe activ în procesul de furnizare a serviciilor sociale şi la reevaluarea şi 

revizuirea planului individualizat de asistenţă şi îngrijire; 
9.2. să furnizeze informaţii corecte cu privire la identitatea şi situaţia familială, 

medicală, economică şi socială şi să permită furnizorului de servicii sociale verificarea 
veridicităţii acestora; 

9.3. să respecte termenele şi clauzele stabilite în cadrul planului individualizat de 
servicii; 

9.4. să contribuie la plata costurilor serviciilor sociale primite cu o cota-parte din 
costul total al serviciului/serviciilor acordat/acordate de furnizor, conform pct. 3.3 si 3.4; 

9.5. să anunţe orice modificare intervenită în legatură cu situaţia sa personală pe 
parcursul acordării serviciilor sociale; 

9.6. să respecte regulamentul de ordine internă al furnizorului de servicii sociale 
(reguli de comportament, program, persoanele de contact etc.). 
 
 
 

10.Soluţionarea reclamaţiilor 
10.1. Beneficiarul are dreptul de a formula verbal şi/sau în scris reclamaţii cu privire la 

acordarea serviciilor sociale. 
10.2. Reclamaţiile pot fi adresate furnizorului de servicii sociale direct sau prin 

intermediul oricărei persoane din cadrul echipei de implementare a planului individualizat. 
10.3. Furnizorul de servicii sociale are obligaţia de a analiza conţinutul reclamaţiilor, 

consultând atât beneficiarul de servicii sociale, cât şi specialiştii implicaţi în implementarea 
planului individualizat de servicii şi de a formula răspuns în termen de maximum 10 zile de la 
primirea reclamaţiei. 

10.4. Dacă beneficiarul de servicii sociale nu este mulţumit de soluţionarea 
reclamaţiei, acesta se poate adresa în scris Comisiei de mediere socială de la nivelul județului 
Buzău, care va clarifica prin dialog divergenţele dintre părţi sau, după caz, instanţei de 
judecată competente. 
 

11. Litigii 
11.1. Litigiile născute în legătură cu încheierea, executarea, modificarea şi încetarea 

ori alte pretenţii decurgând din prezentul contract vor fi supuse unei proceduri prealabile de 
soluţionare pe cale amiabilă. 

11.2. Dacă după 15 zile de la începerea acestor proceduri neoficiale furnizorul de 
servicii sociale şi beneficiarul de servicii sociale nu reuşesc să rezolve în mod amiabil o 
divergenţă contractuală, fiecare poate solicita Comisiei de mediere socială mijlocirea 
soluţionării divergenţelor sau se poate adresa instanţelor judecătoreşti competente. 
 



12. Rezilierea contractului 
12.1. Constituie motiv de reziliere a prezentului contract următoarele: 

            a) refuzul obiectiv al beneficiarului de servicii sociale de a mai primi serviciile sociale, 
exprimat în mod direct sau prin reprezentant; 
            b) nerespectarea în mod repetat de catre beneficiarul de servicii sociale a 
regulamentului de ordine interioară al furnizorului de servicii sociale; 
            c) întârzieri mai mari de 30 de zile,  la plata  contribuției lunare stabilită prin 
angajamentul de plată, atât de către beneficiar cât și de celelalte persoane obligate legal; 
           d) încalcarea de către furnizorul de servicii sociale a prevederilor legale cu privire la 
serviciile sociale, dacă este invocată de beneficiarul de servicii sociale; 
           e) retragerea autorizaţiei de funcţionare sau a acreditării furnizorului de servicii 
sociale; 
           f) limitarea domeniului de activitate pentru care furnizorul de servicii sociale a fost 
acreditat, în măsura în care este afectată acordarea serviciilor către beneficiarul de servicii 
sociale; 
           g) schimbarea obiectului de activitate al furnizorului de servicii sociale, în măsura în 
care este afectată acordarea serviciilor către beneficiarul de servicii sociale. 
 

13. Încetarea contractului 
13.1. Constituie motiv de încetare a prezentului contract următoarele: 

            a) expirarea duratei pentru care a fost încheiat contractul; 
            b) acordul părţilor privind încetarea contractului; 
            c) scopul contractului a fost atins; 
            d) forţa majoră, dacă este invocată; 
            e) decesul beneficiarului. 
 

14. Dispoziţii finale 
14.1. Părţile contractante au dreptul, pe durata îndeplinirii prezentului contract, de a 

conveni modificarea clauzelor acestuia prin act adiţional numai în cazul apariţiei unor 
circumstanţe care lezează interesele legitime ale acestora şi care nu au putut fi prevăzute la 
data încheierii prezentului contract. 
            14.2. Prevederile prezentului contract se vor completa cu prevederile legislaţiei în 
vigoare în domeniu. 

14.3. Limba care guvernează prezentul contract este limba româna. 
14.4. Prezentul contract va fi interpretat conform legilor din România. 
14.5. Furnizorul de servicii sociale realizează monitorizarea şi evaluarea serviciilor 

sociale acordate. 
 

 Anexele la contract: 
 

a) Angajamente de plată; 
 
 
 Furnizor de servicii sociale                                              Beneficiar de servicii sociale 
 Primar Gioabă Nicolae ..................................                  ............................................... 
 Contabilă Dumitru Daniela .........................                           ..........................                
 
                 Data                                                                                       Data  
....................................................                                            ......................................... 
 



Coordonator cămin, 

Gavrilă Dana 

 

 

ANEXA 8 

 
CAMINUL PENTRU PERSOANE VARSTNICE SFINTII CONSTANTIN SI ELENA,  

COMUNA COSTESTI, JUDETUL BUZAU 
TELEFON/ FAX 0238536158 

 
 

ACT ADIŢIONAL NR. / 
la contractul nr. / 

Privind acordarea de servicii sociale 
Părţile contractante:  

1. Unitatea administrativ - teritoriala Costești, Județul Buzău, denumită în continuare furnizor 
de servicii sociale, acronim UATC, reprezentat de doamna Daniela Dumitru, având funcţia de 
Contabilă  și Domnul Gioabă Nicolae, în calitate de Primar al Comunei Costești. 

2. Căminul pentru persoane vârstnice Sf. Constantin și Elena, denumit în continuare serviciu 
social, acronim CPV Costești, cu sediul în Localitatea Costești, Județul Buzău, reprezentat prin 
doamna Gavrilă Dana, având funcția de coordonator centru ; 

Şi 

3. .................................................................................................................., denumit în 

continuare beneficiar, domiciliat/locuieşte în localitatea ........................................, str. 

.............................................................. nr. ....................,bl...................., sc...................ap.......... 

judeţul ........................................, codul numeric personal ......................................., posesor al 

B.I./C.I. seria ......... nr. ............................, eliberat/eliberată la data de 

.......................................  

de Secţia de poliţie ...........…..................…, reprezentat prin domnul/doamna 
...........................…………............................................,domiciliat/domiciliata în localitatea 
................................,str......................................... nr..........,.................,bl..............., sc..............., 
ap................... judeţul/sectorul........................, posesor/posesoare al/a B.I./C.I. seria 
.................  
nr. ......................., eliberat/eliberata la data de ..................... de Secţia de poliţie 
....................................,conform ............................................................ nr. ......................../data 
............................................, 
 
Având în vedere:  
- cererea nr. ........./din data ...........................cu privire la acordarea unui nou serviciu de  
asistenţă socială, părţile prezentului act adiţional convin asupra următoarelor;  
 *Se modifica art. 2 din contract - Obiectul contractului, astfel:  
,,Obiectul contractului îl constituie acordarea următoarelor servicii sociale:  
- servicii de ingrijire personala;  
- servicii de asistenta sociala; 
- servicii de gazduire si hranire;  



- servicii de asistenta medicala. 
*Se modifica art. 3 din contract - Costurile serviciilor sociale acordate şi contribuţia 
beneficiarului de servicii sociale, astfel Costul total pe lună al serviciilor sociale prevăzute la 
pct. 2.1, lit. a) din Capitolul 2 Obiectul contractului,  este de: .................................................. 
*Se modifica art. 4  din contract - Durata contractului 
 Durata contractului este de .................., de la momentul semnării prezentului act aditional de 
către toate părțile contractante. 
* Celelalte dispoziţii prevăzute în contract rămân neschimbate.  
 
 Prezentul act adiţional la contract îşi produce efectele de la data semnării de către  
toate părţile şi până la depunerea unei cereri de sistare a serviciului social.  
 
Furnizor de servicii sociale                                              Beneficiar de servicii sociale 
 Primar Gioabă Nicolae ..................................                  ............................................... 
 Contabilă Dumitru Daniela .........................                           ..........................                
 
Reprezentant legal / apartinator ......................................... 
Întocmit, ......................... 
Data ................................................................ 

 

 

 

Coordonator cămin, 

Gavrilă Dana 

...................................... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ANEXA 9 

Caminul pentru persoane varstnice Sf Constantin si Elena Costesti 
Coordonator camin,  
Gavrila Dana 
Data ..................... 

 
CHESTIONAR PRIVIND SATISFACŢIA ANGAJAŢILOR 

 
 În vederea îmbunătăţirii continue a condiţiilor de muncă, sunt 
interesata de părerea dumneavoastră referitoare la gradul de satisfacţie 
profesională pe care o resimţiţi la locul de muncă. 
 Vă rog să aveţi amabilitatea de a răspunde întrebărilor din 
chestionarul de mai jos şi de a depune acest chestionar completat în 
urna special amenajată. 
 Nu trebuie să vă semnaţi, acest chestionar este confidenţial şi 
anonim. 
 Va multumesc pentru implicarea in acest demers important! 
 
1. Care este profesia dvs in cadrul caminului? 
............................................................................................................ 
2. Sunteti satisfacut /a si motivat/a de faptul ca lucrati in acest Camin pt 
persoane varstnice? 

o nesatisfacut 
o satisfacut 
o foarte satisfacut 

3. Sunteti satisfacut/a de relatia si comunicarea dvs.cu seful ierarhic si 
echipa de conducere ? 
o nesatisfacut 
o satisfacut 
o foarte satisfacut 

4. Ce anume considerati oportun sa se schimbe in relatia cu superiorii 
ierarhici/echipa de conducere? 

...................................................................................................................

...................................................................................................................

...................................................................................................................

...................................................................................................................

............................................... 



5. Va sunt clare cerintele postului pe care il ocupati si activitatile zilnice 
ce trebuie sa le indepliniti? 

o da, foarte clare 
o partial clare 
o nu imi sunt clare activitatile zilnice ce trebuie sa le indeplinesc. 

6. Consideraţi ca este dotat locul de muncă cu materiale, aparatură şi 
echipamente necesare activităţii dvs? 

o dotare completa 
o dotare partiala 
o nu este dotat corespunzator 

7. Sunteţi satisfăcut de receptivitatea echipei de conducere de pana 
acum faţă de propunerile dvs.? 

o da 
o nu 

8. Ce anume va nemultumeste la stilul de management/conducere de 
pana acum? 
....................................................................................................................
....................................................................................................................
....................................................................................................................
....................................................................................................................
....................................................................................................................
9. Ce schimbari/modificari/masuri considerati ca ar trebi sa iau in calitate 
de nou coordonator camin pentru buna functionare a activitatii? 
....................................................................................................................
....................................................................................................................
....................................................................................................................
....................................................................................................................
....................................................................................................................
.................................................................................................................... 
10. Care este cea mai mare asteptare pe care o aveti de la mine in 
calitate de nou coordonator camin? 
....................................................................................................................
....................................................................................................................
....................................................................................................................
....................................................................................................................
.................................................................................................................... 
11. Colegele care sunt pe aceeasi tura cu dvs considerati ca isi 
indeplinesc cu raspundere activitatile din fisa postului? 

o da 
o nu 

12. Ce modificari considerati necesare pentru a exista buna organizare 
la nivelul intregului camin si o comunicare eficienta intre turele de 
personal/ colegii de pe aceeasi tura/ echipa de conducere? 



...................................................................................................................

...................................................................................................................

...................................................................................................................

...................................................................................................................

...................................................................................................................
13. Exista certuri si conflicte la locul de munca? Care considerati ca e 
cauza lor si ce solutii propuneti pentru remedierea lor? 
...................................................................................................................
...................................................................................................................
...................................................................................................................
...................................................................................................................
................................................................................................................... 
14. Considerati că trebuie să munciti mai mult din cauza incompetenţei 
celor cu care lucrati? 
Va rog sa detaliati mai jos situatiile cand au avut loc astfel de 
evenimente 
...................................................................................................................
...................................................................................................................
...................................................................................................................
...................................................................................................................
................................................................................................................... 
Va rog sa detaliati mai jos parerile dvs cu privire la masurile ce trebuie 
luate pentru a preintampina astfel de evenimente neplacute pt dvs. 
...................................................................................................................
...................................................................................................................
...................................................................................................................
...................................................................................................................
................................................................................................................... 
15. Care considerati ca e prima masura/modificare urgenta ce e 
necesar sa o implementez in cadrul caminului ? 
...................................................................................................................
...................................................................................................................
................................................................................................................... 
Va multumesc pentru participare! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
Anexa 10  
 

Regulament de vizită al beneficiarilor, de către aparținători, 
în conformitate cu prevenirea răspandirii covid -19 

 
Ø Vizita beneficiarilor se va realiza cu programare în prealabil la nr de telefon 

(0787235276, 0737021843) , cu recomandarea a nu se depăsi 30 minute de 
vizită per beneficiar; 

Ø Doar 2 aparținători simultan sunt permiși în vizită la un beneficiar; 
Ø Programul de vizite este de Luni-Duminica în intervalul 15.30-17.30; 
Ø Când condițiile meteo permit, vizita se va realiza în aer liber, în curtea 

azilului; 
Ø  În perioada rece a anului, vizita va avea loc în holul azilului, la intrarea 

dinspre DN85, în spațiul special amenajat, cu respectarea regulilor împotriva 
răspandirii covid-19 (masca de protecție să acopere nasul și gura, 
dezinfectarea mâinilor, botoși și halat de unica folosinta); 

Ø Personalul de îngrijire este responsabil să pregătească în prealabil 
beneficiarul pentru vizită (vestimentație adecvată, mască de protecție, 
mănuși, botoși și halat de unica folosință)  conform datei și orei programarii 
anterioare de către aparținători; 

Ø Este strict interzisă depășirea de către aparținători a spațiului delimitat pentru 
vizite și pătrunderea în incinta azilului; 

Ø Materialele sanitare împotriva răspândirii virusului covid-19 sunt asigurate 
de către azil; 

Ø Pentru pachetele care conțin alimente preparate e necesar să se prezinte un 
certificat de conformitate pentru a putea fi consumate de beneficiari; 

Ø Nerespectarea prezentului regulament atrage după sine anunțarea autorităților 
competente și sacționarea corespunzătoare a faptei; 

Ø Asistenta medicală este responsabilă de verificarea respectării regulamentului 
de vizită de către beneficiari și aparținători. 

 


