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ANEXĂ Nr.2 
          la H.C.L. S.6 nr. ........./................. 

 
 
 
 
 
 

 
DIRECȚIA  PROTECȚIE  SOCIALĂ 
 

 
 
 
 

 
REGULAMENT-CADRU 

de organizare şi funcţionare a serviciului social furnizat la domiciliu: 
Biroul Îngrijiri la Domiciliu pentru Persoane Vârstnice 

 
 
    ART. 1. Definiţie 

(1) Regulamentul de organizare şi funcţionare este un document propriu al Biroului 
Îngrijiri la Domiciliu pentru Persoane Vârstnice, în vederea asigurării funcţionării acestuia, cu 
respectarea standardelor minime de calitate aplicabile şi a asigurării accesului persoanelor 
beneficiare la informaţii privind condiţiile de admitere, serviciile oferite. 
     (2) Prevederile prezentului regulament sunt obligatorii atât pentru persoanele 
beneficiare, cât şi pentru personalul Biroului Îngrijiri la Domiciliu pentru Persoane Vârstnice, 
pentru membrii familiei beneficiarilor, reprezentanţii legali/convenţionali. 
  
     ART. 2. Identificarea serviciului social 

Biroul Îngrijiri la Domiciliu pentru Persoane Vârstnice, cod serviciu social 8810ID-I, 
este ȋnființat şi administrat de Direcția Generală de Asistență Socială şi Protecția Copilului 
Sector 6, acreditată ca furnizor de servicii sociale prin Decizia de acreditare nr. 295 din 
16.04.2014 emisă de către Ministerul Muncii, Familiei, Protecției Sociale şi Persoanelor 
Vârstnice. 

Biroul Îngrijiri la Domiciliu pentru Persoane Vârstnice ȋşi desfăşoară activitatea ȋn 
Bucureşti, str. Floare Roşie nr. 7A, sector 6. 
 
    ART. 3. Scopul serviciului social este acordarea de servicii de ȋngrijire la domiciliu 
persoanelor vârstnice aflate ȋn dificultate, cu grad mare de dependență sau aflate ȋn risc de 
marginalizare, sau de degradare fizică. 
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    ART. 4. Cadrul legal de înfiinţare, organizare şi funcţionare 
(1) Biroul Îngrijiri la Domiciliu pentru Persoane Vârstnice funcționează cu respectarea 

prevederilor cadrului general de organizare şi funcționare a serviciilor sociale reglementat de 
Legea nr. 292/2011 asistenței sociale, cu modificările și completările ulterioare, Legea nr. 
17/2000 privind asistență persoanelor vârstnice, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare, precum şi a altor acte normative secundare aplicabile domeniului. 
     (2) Standard minim de calitate aplicabil: Ordinul nr. 29/2019 pentru aprobarea 
Standardelor minime de calitate pentru acreditarea serviciilor sociale destinate persoanelor 
vârstnice, persoanelor fără adăpost, tinerilor care au părăsit sistemul de protecție a copilului și 
altor categorii de persoane adulte aflate în dificultate, precum și pentru serviciile acordate în 
comunitate, serviciile acordate în sistem integrat și cantinele sociale  – Anexa nr. 8: Standarde 
minime de calitate pentru serviciile de îngrijiri la domiciliu pentru persoane vârstnice.   

(3) Biroul Îngrijiri la Domiciliu pentru Persoane Vârstnice este ȋnființat prin: 
Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 6 şi funcționează ȋn cadrul Direcției Generale de 
Asistență Socială şi Protecția Copilului Sector 6. 

    ART. 5. Principiile care stau la baza acordării serviciului social 
(1) Biroul Îngrijiri la Domiciliu pentru Persoane Vârstnice este ȋnființat şi 

funcţionează cu respectarea principiilor generale care guvernează sistemul naţional de 
asistenţă socială, precum şi cu principiile specifice care stau la baza acordării serviciilor 
sociale prevăzute în legislaţia specifică, în convenţiile internaţionale ratificate prin lege şi în 
celelalte acte internaţionale în materie la care România este parte, precum şi în standardele 
minime de calitate aplicabile. 
     (2) Principiile specifice care stau la baza prestării serviciilor sociale ȋn cadrul Biroului 
Îngrijiri la Domiciliu pentru Persoane Vârstnice sunt următoarele:   

a) respectarea, cu prioritate, a dreptului de a trăi în propria familiei sau, dacă acest 
lucru nu este posibil, într-o familie substitutivă sau, după caz, într-un mediu familial 
(domiciliul persoanei beneficiare/persoanei care acordă îngrijirea copilului/persoanei 
vârstnice/persoanei cu dizabilităţi); 

    b) respectarea şi promovarea cu prioritate a interesului persoanei beneficiare; 
c) protejarea şi promovarea drepturilor persoanelor beneficiare în ceea ce priveşte 
egalitatea de şanse şi tratament, participarea egală, autodeterminarea, autonomia şi 
demnitatea personală şi întreprinderea de acţiuni nediscriminatorii şi pozitive cu 
privire la persoanele beneficiare; 

     d) asigurarea protecţiei împotriva abuzului şi exploatării persoanei beneficiare; 
e) asistarea persoanelor fără capacitate de exerciţiu în realizarea şi exercitarea 
drepturilor lor; 
f) ascultarea opiniei persoanei beneficiare şi luarea în considerare a acesteia, ţinându-
se cont, după caz, de vârsta şi de gradul său de maturitate, de discernământ şi 
capacitate de exerciţiu; 
g) facilitarea menţinerii relaţiilor personale ale beneficiarului şi a contactelor directe, 
după caz, cu fraţii, părinţii, alte rude, prieteni, precum şi cu alte persoane faţă de care 
acesta a dezvoltat legături de ataşament; 

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

j) preocuparea permanentă pentru identificarea soluţiilor de integrare în familie sau, 
după caz, în comunitate, pentru scurtarea perioadei de prestare a serviciilor, în baza 
potenţialului şi abilităţilor persoanei beneficiare de a trăi independent; 
k) încurajarea iniţiativelor individuale ale persoanelor beneficiare şi a implicării active 
a acestora în soluţionarea situaţiilor de dificultate; 

     l) asigurarea unei intervenţii profesioniste, prin echipe pluridisciplinare; 
     m) asigurarea confidenţialităţii şi a eticii profesionale; 



3 

 

n) primordialitatea responsabilităţii persoanei, familiei cu privire la dezvoltarea 
propriilor capacităţi de integrare socială şi implicarea activă în soluţionarea situaţiilor 
de dificultate cu care se pot confrunta la un moment dat; 

            o) colaborarea cu celelalte servicii/compartimente din  D.G.A.S.P.C. Sector 6.  
  
  ART. 6. Beneficiarii serviciilor sociale 

(1) Beneficiarii serviciilor sociale acordate  ȋn cadrul Biroului Îngrijiri la Domiciliu 
pentru Persoane Vârstnice sunt persoane vârstnice dependente sau semidependente care 
necesită ajutor pentru realizarea activităților de bază ale vieții zilnice: asigurarea igienei 
corporale, îmbrăcare şi dezbrăcare, hrănire şi hidratare, asigurarea igienei eliminărilor, 
transfer şi mobilizare, deplasare în interior, comunicare şi pentru realizarea activităților 
instrumentale: prepararea hranei, efectuarea de cumpărături, activităţi de menaj şi spălătorie, 
facilitarea deplasării în exterior şi însoţire, activităţi de administrare şi gestionare a bunurilor, 
acompaniere şi socializare. 

(2) Condiţiile de accesare a serviciilor sociale furnizate ȋn cadrul cadrul Biroului 
Îngrijiri la Domiciliu pentru Persoane Vârstnice  sunt următoarele: 

a) acte necesare ȋntocmirii dosarului pentru acordarea serviciilor:  
-  act valabil de identitate în copie (domiciliul legal pe raza sectorului 6) al beneficiarului; 
acte de identitate a membrilor familiei cu care locuieşte şi se gospodăreşte împreună 
persoana vârstnică; 
- dovada venitului lunar, în copie, pentru beneficiar şi pentru membrii familiei cu care 
locuieşte şi se gospodăreşte împreună beneficiarul; 
- copia actului de proprietate/ închiriere/ comodat, după caz, al locuinţei beneficiarului; 
- adeverinţă de venit de la Administraţia Financiară a Sectorului 6 pe anul în curs şi cel 
precedent pentru beneficiar şi pentru membrii majori ai familiei cu care locuieşte şi se 
gospodăreşte împreună beneficiarul; 
- certificat de încadrare în grad de handicap, după caz, pentru beneficiar şi pentru membrii 
familiei cu care locuieşte şi se gospodăreşte împreună acesta; 
- fişă de evaluare socio – medicală competată de către medicul de familie/medic specialist 
(indexul medical) şi care să cuprindă inclusiv informații referitoare la eventuale afecțiuni 
infecto-contagioase (dacă este sau nu este ȋn evidență cu boli contagioase); 

   b) criteriile de eligibilitate ale beneficiarilor: 
 - solicitantul/ persoana pentru care se solicită serviciile să aibă calitatea de pensionar 
(pentru persoanele pensionate medical este necesar să aibă vârsta legală de pensionare); 
- adresă de domiciliu pe sectorul 6, conform actului de identitate valabil; 
- solicitantul/persoana pentru care se solicită serviciile să nu aibă întreţinător legal ca  
urmare a încheierii unui act de înstrăinare a bunurilor cu clauză de întreţinere; 
- solicitantul/persoana pentru care se solicită serviciile să nu aibă asistent personal angajat 
ca urmare a ȋncadrării ȋn gradul grav de handicap sau o altă persoană care să ȋi acorde 
ajutorul necesar. 
Admiterea ȋn programul derulat de Biroul “Îngrijiri la Domiciliu pentru Persoane 

Vârstnice” se realizează prin Dispoziția Directorului general al D.G.A.S.P.C. Sector 6 şi are la 
bază un Referat de admitere aprobat de Directorul general adjunct – Direcția Protecție 
Socială, conform Manualului de proceduri aferent Biroului. 

Contractul de servicii sociale este formulat ȋn baza Ordinului Ministerului Muncii, 
Solidarității Sociale şi Familiei Nr. 73 din 17 februarie 2005 privind aprobarea modelului 
Contractului pentru acordarea de servicii sociale, încheiat de furnizorii de servicii sociale, 
acreditati conform legii, cu beneficiarii de servicii sociale. Modelul contractului de servicii 
sociale este anexă la Manualul de proceduri. 

Serviciile de îngrijiri la domiciliu se asigură fără plata contribuției persoanelor 
vârstnice beneficiare, dacă acestea se află ȋn una din următoarele situații: 
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- nu au venituri şi nici susținători legali; 
- sunt beneficiari ai ajutorului social acordat ȋn baza Legii nr. 416/2001 privind venitul 

minim garantat, cu modificările şi completările ulterioare, sau realizează venituri al 
căror cuantum se situează sub nivelul indemnizației sociale pentru pensionari 
prevăzută de OUG nr. 6/2009 privind instituirea pensiei sociale minime garantate, cu 
modificările ulterioare; 

- susținătorii legali ai persoanelor vârstnice beneficiare de ajutor social acordat ȋn baza 
Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările şi completările 
ulterioare sau care realizează venituri al căror cuantum se situează sub nivelul 
indemnizației sociale pentru pensionari prevăzută de OUG nr. 6/2009 privind 
instituirea pensiei sociale minime garantate, cu modificările ulterioare, realizează 
venituri al căror cuantum se situează sub cuantumurile prevăzute la litera b)”. 
Persoanele vârstnice care realizează venituri peste nivelul indemnizației sociale pentru 

pensionari prevăzută de OUG nr. 6/2009 privind instituirea pensiei sociale minime garantate, 
cu modificările ulterioare, beneficiază de servicii cu plata unei contribuții, în funcție de tipul 
de servicii acordate și de venitul persoanei, fără a depăși costul acestora calculat pentru 
perioada respectivă. Tipurile de servicii și costul acestora se stabilesc de autoritățile 
administrației publice locale, cu respectarea prevederilor legii. 

Tipurile de servicii sociale, precum și costul total al acestora sunt prezentate în cadrul     
Anexei 1. 

 Costul integral al serviciilor de ȋngrijire la domiciliu este de 15 lei/oră. Persoanele 
vârstnice pot beneficia de acordarea de servicii sociale cu suportarea unei contribuții, după 
cum urmează: 

1. cu plata unei contribuții de 25% din costul total al serviciilor de îngrijire la domiciliu -  
persoane vârstnice al căror venit net lunar / membru de familie se situează între nivelul 
indemnizației sociale pensionari prevăzută de OUG nr. 6/2009 privind instituirea 
pensiei sociale minime garantate, cu modificările ulterioare și 1000 lei.; costul 
serviciilor este de 3,75 lei/oră; 

2. cu plata unei contribuții de 50% din costul total al serviciilor de îngrijire la domiciliu, 
persoanelor al căror venit net lunar/membru de familie se situează între 1001 și 1250 
lei; costul serviciilor este de 7,50 lei/oră;  

3. cu plata unei contribuții de 75% din costul total al serviciilor de îngrijire la domiciliu, 
persoanelor vârstnice al căror venit net lunar / membru de familie se situează între 
1251 lei și 1500 lei; costul serviciilor este de 11,25 lei/oră;  

4. cu plata unei contribuții de 100% din costul total al serviciilor sociale de îngrijire la 
domiciliu persoanelor vârstnice al căror venit net lunar / membru de familie se 
situează peste 1500 lei; costul serviciilor este de 15 lei/oră. 

 Sumele obținute, ca urmare a încasării contribuției din partea beneficiarilor de servicii 
de îngrijiri la domiciliu, pot fi utilizate de către D.G.A.S.P.C. Sector 6 la achiziționarea de 
produse de curățenie, materiale igienico-sanitare, produse de igienă personală, echipamente și 
dispozitive medicale, etc, necesare în procesul de acordare a serviciilor de îngrijiri la 
domiciliu. 
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(3) Condiţii de încetare a serviciilor 
Biroul Îngrijiri la Domiciliu pentru Persoane Vârstnice stabileşte şi aduce la cunoştinţa 
beneficiarilor situaţiile de încetare a serviciilor. Principalele situaţii în care încetează serviciile 
sunt următoarele: 
 - la cererea beneficiarului sau a reprezentantului legal; 
 - admiterea pe perioadă nedeterminată într-un centru de tip rezidenţial; 
 - caz de deces al beneficiarului;    
 - în cazul în care beneficiarul are un comportament inadecvat: nu colaborează cu 
personalul Biroul “Îngrijiri la Domiciliu pentru Persoane Vârstnice”, ȋmpiedică acordarea de 
servicii de ȋngrijire la domiciliu, are un comportament violent fizic sau verbal, solicită de 
repetate ori schimbarea ȋngrijitorului, aduce acuze nefondate şi nedovedite ȋngrijitorului, nu 
respectă regulamentul de organizare şi funcţionare şi prevederile cuprinse în contractul de 
servicii; 
 - în cazul în care beneficiarul/reprezentantul legal nu respectă angajamentul de plată 
care face parte integrantă din contractul de servicii sociale. 
 

(4) Persoanele beneficiare de servicii sociale furnizate ȋn cadrul Biroului Îngrijiri la 
Domiciliu pentru Persoane Vârstnice au următoarele drepturi, după cum rezultă şi din Codul 
Drepturilor şi Obligațiilor Beneficiarilor: 

a) să li se respecte drepturile şi libertăţile fundamentale, fără discriminare pe bază de 
rasă, sex, religie, opinie sau orice altă circumstanţă personală ori socială; 
b) să participe la procesul de luare a deciziilor în furnizarea serviciilor sociale, 
respectiv la luarea deciziilor privind intervenţia socială care li se aplică; 

     c) să li se asigure păstrarea confidenţialităţii asupra informaţiilor furnizate şi primite; 
d) să li se asigure continuitatea serviciilor sociale furnizate, atât timp cât se menţin 
condiţiile care au generat situaţia de dificultate; 
e) să fie protejaţi de lege atât ei, cât şi bunurile lor, atunci când nu au capacitate de 
exerciţiu; 

     f) să li se garanteze demnitatea, intimitatea şi respectarea vieţii intime; 
     g) să participe la evaluarea serviciilor sociale primite; 

h) să li se respecte toate drepturile speciale în situaţia în care sunt persoane cu 
dizabilităţi. 

     (5) Persoanele beneficiare de servicii sociale furnizate ȋn cadrul Biroului Îngrijiri la 
Domiciliu pentru Persoane Vârstnice au următoarele obligaţii, după cum rezultă şi din Codul 
Drepturilor şi Obligațiilor Beneficiarilor: 

a) să furnizeze informaţii corecte cu privire la identitate, situaţie familială, socială, 
medicală şi economică; 
b) să participe, în raport cu vârsta, situaţia de dependenţă etc., la procesul de furnizare 
a serviciilor sociale; 
c) să contribuie, în conformitate cu legislaţia în vigoare, şi cu prezentul regulament, la 
plata serviciilor sociale furnizate, în funcţie de tipul serviciului şi de situaţia lor 
materială; 

     d) să comunice orice modificare intervenită în legătură cu situaţia lor personală; 
     e) să respecte prevederile prezentului regulament.     
 
ART. 7.    Activităţi şi funcţii: 

Principalele funcţii ale Biroului Îngrijiri la Domiciliu pentru Persoane Vârstnice sunt 
următoarele: 
     a) de furnizare a serviciilor sociale de ȋngrijire la domiciliu, prin asigurarea 
următoarele activităţi (detaliate ȋn Anexa 1): 
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1. Sprijin pentru activitățile de bază ale vieții zilnice: igiena corporală, îmbrăcare și 
dezbrăcare, igiena eliminărilor, hrănire și hidratare, transfer și mobilizare, deplasare în 
interior, comunicare; 

2. Sprijin pentru activități instrumentale ale vieții zilnice: prepararea hranei sau livrarea 
acesteia, efectuarea de cumpărături, activități de menaj, însoțirea în mijloacele de 
transport, facilitarea deplasării în exterior, companie, activități de administrare și 
gestionare a bunurilor, activități de petrecere a timpului liber; 

3. Servicii de consiliere (consiliere socială, consiliere psihologică); 
 
     b) de informare a beneficiarilor, potenţialilor beneficiari, autorităţilor publice şi 
publicului larg despre domeniul său de activitate, prin asigurarea următoarelor activităţi: 
    1. elaborarea şi difuzarea de materiale informative publicului interesat; 
    2. pune la dispoziția beneficiarilor şi a tuturor celor interesați a informațiilor referitoare la 
activitatea Biroului Îngrijiri la Domiciliu pentru Persoane Vârstnice; 
    3. elaborarea de rapoarte de activitate; 
     c) de promovare a drepturilor beneficiarilor şi a unei imagini pozitive a acestora, de 
promovare a drepturilor omului în general, precum şi de prevenire a situaţiilor de dificultate în 
care pot intra categoriile vulnerabile care fac parte din categoria de persoane beneficiare, 
potrivit scopului acestuia, prin asigurarea următoarelor activităţi: 
    1. elaborarea Codului drepturilor şi obligațiilor beneficiarilor, aducerea lui la cunoştința 
beneficiarilor şi aparținătorilor acestora; 
    2.  prevenirea degradării stării de sănătate şi menținererea unui stadiu cât mai ridicat al 
autonomiei; 
    d) de asigurare a calităţii serviciilor sociale prin realizarea următoarelor activităţi: 
    1. elaborarea instrumentelor standardizate utilizate în procesul de acordare a serviciilor: 
raport de evaluare primară, plan individualizat de asistentă şi ȋngrijire, fişă monitorizare 
servicii – anexele Manualului de proceduri al biroului; 
    2. realizarea de evaluări periodice a serviciilor prestate; 
    3. elaborarea şi aplicarea chestionarelor de măsurare a gradului de satisfacție a 
beneficiarilor; 
    e) de administrare a resurselor financiare, materiale şi umane ale biroului prin realizarea 
următoarelor activităţi: 
    1. centralizarea necesarului de materiale/solicitare de materiale necesare derulării activității 
biroului; 
    2. ȋntocmirea orarului ȋngrijitorilor la domiciliu; 
    3. redactarea materialelor necesare decontării sumelor folosite la achiziții materiale, plata 
personalului, etc; 
 
ART. 8. Structura organizatorică, numărul de posturi şi categoriile de personal: 

(1) Biroul Îngrijiri la Domiciliu pentru Persoane Vârstnice funcţionează cu un număr 
de 14 posturi, din care: 
    a) personal de conducere – şef birou:  1 post; 
    b) personal de specialitate – asistent social: 1 post; 
    c) ȋngrijitori la domiciliu/ îngrijitor bătrâni la domiciliu: 12 posturi; 
    2. Încadrarea personalului se realizează în funcţie de nevoile persoanelor beneficiare, cu 
respectarea numărului maxim de posturi prevăzut în Hotărârea Consiliului Local al   
Sectorului 6. 
     (2) Raportul angajat/beneficiar: 1/4 şi asigură servicii sociale de ȋngrijire la domiciliu  
adecvat nevoilor, ȋn funcție de gradul de dependență şi ȋn concordanță cu dorința 
beneficiarilor, cu respectarea standardelor minime de calitate prevăzute ȋn Ordinul nr. 29/2019 
pentru aprobarea Standardelor minime de calitate pentru acreditarea serviciilor sociale 
destinate persoanelor vârstnice, persoanelor fără adăpost, tinerilor care au părăsit sistemul de 
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protecție a copilului și altor categorii de persoane adulte aflate în dificultate, precum și pentru 
serviciile acordate în comunitate, serviciile acordate în sistem integrat și cantinele sociale  – 
Anexa nr. 8: Standarde minime de calitate pentru serviciile de îngrijiri la domiciliu pentru 
persoane vârstnice. 

ART. 9. Personalul de conducere 
     (1) Personalul de conducere este şeful Biroului Îngrijiri la Domiciliu pentru Persoane 
Vârstnice. 
     (2) Atribuţiile şefului de birou  sunt: 

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

b) elaborează rapoartele generale privind activitatea biroului, stadiul implementării 
obiectivelor şi întocmeşte informări pe care le prezintă conducerii D.G.A.S.P.C.    
Sector 6; 

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

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

e) întocmeşte rapoarte de activitate; 
f) asigură buna desfăşurare a raporturilor de muncă dintre angajații biroului; 
g) propune D.G.A.S.P.C. Sector 6 aprobarea structurii organizatorice şi a numărului de 

personal; 
h) desfăşoară activităţi pentru promovarea imaginii D.G.A.S.P.C. Sector 6 ȋn comunitate; 
i) ia în considerare şi analizează orice sesizare care îi este adresată, referitoare la încălcări 

ale drepturilor beneficiarilor de servicii de ȋngrijire la domiciliu; 
j) răspunde de calitatea activităţilor desfăşurate de personalul din cadrul Biroului şi 

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

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

l) asigură comunicarea şi colaborarea permanentă cu celelalte servicii din cadrul 
D.G.A.S.P.C. Sector 6 şi organizaţii ale societăţii civile active în comunitate, în folosul 
beneficiarilor; 

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

n) asigură încheierea cu beneficiarii a contractelor de furnizare a serviciilor sociale; 
o) alte atribuţii prevăzute în standardul minim de calitate precizat mai sus; 
p) respectă prevederile Sistemului de Management implementat conform reglementărilor în 

vigoare – SR EN ISO 9001:2015; 
q) se asigură că cerințele beneficiarului sunt determinate și satisfăcute în scopul creșterii 

satisfacției acestuia; 
r) comunică RMC-ului orice oportunitate de îmbunătățire a proceselor sau orice risc identificat; 
s) comunică superiorilor ierarhici orice neconformitate identificată; 
t) prelucreză datele cu caracter personal în conformitate cu și în limitele de autorizare stabilite prin 

procedurile interne; 
u) prelucrează datele cu caracter personal în conformitate cu prevederile Regulamentului nr. 679 

din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu 
caracter personal și privind libera circulație a acestor date; 
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v) păstrează confidențialitatea asupra datelor personale pe care le prelucrează. 
w) prelucrează datele cu caracter personal numai pentru aducerea la îndeplinire a atribuțiilor de 

serviciu; 
x) respectă măsurile tehnice și organizatorice stabilite pentru păstrarea datelor cu caracter personal 

împotriva distrugerii accidentale sau ilegale, pierderii, modificării, dezvăluirii sau accesului 
neautorizat; 

y) aduce la cunoștința șefului ierarhic, în cel mai scurt timp posibil, orice situație de acces 
neautorizat la datele personale pe care le prelucrează. 

     (3) Funcţia de şef birou se ocupă ȋn condițiile legii. 
     (4) Sancţionarea disciplinară sau eliberarea din funcţie a şefului de birou se face în 
condiţiile legii. 
    
    ART. 10. Personalul de specialitate: 

a) Asistent social (263501) – 1 post; 
b) îngrijitor bătrâni la domiciliu (532201)/îngrijitor la domiciliu (532204) – 12  

posturi; 
    

 (2) Atribuţii ale asistentului social: 
 

a) desfăşoară activităţi în conformitate cu cerințele Ordinului nr. 29/2019 pentru 
aprobarea Standardelor minime de calitate pentru acreditarea serviciilor sociale 
destinate persoanelor vârstnice, persoanelor fără adăpost, tinerilor care au părăsit 
sistemul de protecție a copilului și altor categorii de persoane adulte aflate în 
dificultate, precum și pentru serviciile acordate în comunitate, serviciile acordate în 
sistem integrat și cantinele sociale  – Anexa nr. 8: Standarde minime de calitate pentru 
serviciile de îngrijiri la domiciliu pentru persoane vârstnice, participă la elaborarea, 
difuzarea și ținerea sub control a documentelor și înregistrărilor asociate Biroului 
“Îngrijiri la Domiciliu pentru Persoane Vârstnice”; 

b) redactează documentaţia necesară acordării serviciilor sociale în cadrul biroului; 
c) realizează baza de date a solicitărilor şi a beneficiarilor de servicii de ȋngrijire la 

domiciliu; 
d) participă la instruirea şi coordonarea îngrijitorilor la domiciliu, utilizând ca elemente 

de referință standardele menţionate mai sus, precum şi legislatia asociată; 
e) ȋntocmeşte documentaţia aferentă derulării activităților biroului; 
f) stabileşte programul de lucru al îngrijitorilor în raport cu nevoile beneficiarilor; 
g) gestionează modul de distribuire al materialelor necesare activității de acordare a 

serviciilor de ȋngrijire la domiciliu; 
h) efectuează verificarea în teren şi monitorizarea modului în care personalul încadrat ca 

îngrijitor la domiciliu îşi desfăşoară activitatea; 
i) răspunde de modul în care respectă atribuţiile cuprinse în anexa la fişa de post ; 
j) propune măsuri de îmbunătăţire a activităţii ; 
k) elaborează periodic rapoarte de activitate şi situaţii la solicitarea şefului de birou; 
l) păstrează confidențialitatea datelor la care are acces; 
m) rezolvă și alte sarcini care cad în sfera sa de activitate, trasate de D.G.A.S.P.C.    

Sector 6; 
n) respectă prevederile Sistemului de Management implementat conform reglementărilor în 

vigoare – SR EN ISO 9001:2015; 
o) se asigură că cerințele beneficiarului sunt determinate și satisfăcute în scopul creșterii 

satisfacției acestuia; 
p) comunică RMC-ului orice oportunitate de îmbunătățire a proceselor sau orice risc identificat; 
q) comunică superiorilor ierarhici orice neconformitate identificată; 
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r) prelucreză datele cu caracter personal în conformitate cu și în limitele de autorizare stabilite 
prin procedurile interne; 

s) prelucrează datele cu caracter personal în conformitate cu prevederile Regulamentului nr. 679 
din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor 
cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date; 

t) păstrează confidențialitatea asupra datelor personale pe care le prelucrează. 
u) prelucrează datele cu caracter personal numai pentru aducerea la îndeplinire a atribuțiilor de 

serviciu; 
v) respectă măsurile tehnice și organizatorice stabilite pentru păstrarea datelor cu caracter personal 

împotriva distrugerii accidentale sau ilegale, pierderii, modificării, dezvăluirii sau accesului 
neautorizat; 

w) aduce la cunoștința șefului ierarhic, în cel mai scurt timp posibil, orice situație de acces 
neautorizat la datele personale pe care le prelucrează. 

 
   (3) Atribuții ale ȋngrijitorilor la domiciliu/ îngrijitor bătrâni la domiciliu: 
 

a) asigură condiţiile igienico-sanitare: igienizarea camerei, igienizarea obiectelor 
persoanei asistate, igiena personală, conform planului individualizat de asistenţă şi 
îngrijire; 

b) completează fişa de monitorizare servicii a persoanei asistate şi o prezintă asistentului 
social; 

c) gestionează resursele materiale şi băneşti pentru a satisface nevoile imediate ale 
persoanei asistate; 

d) evaluează şi adaptează programul zilnic în funcţie de situaţiile apărute, pentru o 
îngrijire eficientă a persoanei asistate, dar şi pentru confortul său fizic şi psihic; 

e) acordă îngrijiri igienice persoanei asistate; 
f) acordă măsuri de prim ajutor cu rapiditate pentru a înlătura cauzele unor posibile 

incidente; 
g) asigură confortul psihic al vârstnicului asistat, conform particularităţilor individuale 

ale acestuia, prin activităţi de relaxare; 
h) pregăteşte mâncarea persoanei asistate şi administrează corespunzător alimentaţia;  

hidratează corespunzător persoana vârstnică; 
i) asigură transportul vârstnicilor asistaţi în caz de nevoie, conform tehnicilor de 

transport specifice şi în concordanţă cu programul zilnic de îngrijire; 
j) respectă şi aplică corect prescripţiile medicale; 
k) asistă personalul medical la efectuarea curelor terapeutice, după caz; 
l) contribuie la recuperarea şi reabilitarea, atât fizică, cât şi emoţională, a persoanei 

asistate; 
m) supraveghează şi monitorizează starea de sănătate a persoanei asistate; 
n) efectuează igiena individuală (corp, scalp, fanere) a beneficiarului imobilizat sau cu 

dificultăţi de mobilizare, conform planului individualizat de asistenţă şi îngrijire; 
o) are obligaţia de a asigura igiena corporală şi de vestimentaţie a beneficiarilor 

imobilizaţi,  a cazarmamentului (cearceaf, pătură, faţă de pernă); 
p) asigură supravegherea şi securitatea beneficiarilor; 
q) participă activ la programul de întreţinere, mobilizare şi recuperare împreună cu 

personalul de specialitate, după caz; 
r) semnalează evoluţia beneficiarilor rezidenţi responsabilului de caz; 
s) ajută asistenta medicală la recoltarea probelor biologice, în caz de nevoie; 
t) asigură igiena şi curaţenia locuinţei; efectuează aerisirea periodică a camerelor;            
u) se îngrijeşte să asigure spălarea ploştilor, urinarelor, scuipătorilor şi altor obiecte sau 

materiale în munca de îngrijire a beneficiarilor; 
v) colectează şi transportă deşeurile cu risc biologic conform normelor sanitare; 
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w) transportă alimente; 
x) asigură curăţenia spaţiului după servirea mesei în cameră; 
y) asigură păstrarea şi folosirea în bune condiţii a inventarului pe care îl are în primire; 
z) semnalează orice eveniment deosebit petrecut în timpul serviciului (probleme 

medicale ale beneficiarilor, comportamente neadecvate sesizate la persoanele asistate);  
aa) prelucreză datele cu caracter personal în conformitate cu și în limitele de autorizare 

stabilite prin procedurile interne; 
bb) prelucrează datele cu caracter personal în conformitate cu prevederile Regulamentului 

nr. 679 din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește 
prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date; 

cc) păstrează confidențialitatea asupra datelor personale pe care le prelucrează. 
dd) prelucrează datele cu caracter personal numai pentru aducerea la îndeplinire a 

atribuțiilor de serviciu; 
ee) respectă măsurile tehnice și organizatorice stabilite pentru păstrarea datelor cu caracter 

personal împotriva distrugerii accidentale sau ilegale, pierderii, modificării, dezvăluirii 
sau accesului neautorizat; 

ff) aduce la cunoștința șefului ierarhic, în cel mai scurt timp posibil, orice situație de 
acces neautorizat la datele personale pe care le prelucrează. 

   
    ART. 11. Finanţarea Biroului 

(1) În estimarea bugetului de venituri şi cheltuieli, biroul are în vedere asigurarea 
resurselor necesare acordării serviciilor sociale cel puţin la nivelul standardelor 
minime de calitate aplicabile.  

(2) Finanţarea cheltuielilor Biroului Îngrijiri la Domiciliu pentru Persoane Vârstnice  
se asigură din următoarele surse: 

      a) bugetul D.G.A.S.P.C. Sector 6; 
      b) contribuţia persoanelor beneficiare sau a întreţinătorilor acestora. 

 

DIRECTOR GENERAL, 
GABRIELA SCHMUTZER 
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