
HOTĂRÂREA NR.72 
privind aprobarea organizării în subordinea Direcţiei de Asistenţă şi 

Protecţie Socială Tulcea a Creşei nr.9 
„Arabella”, a Organigramei şi Statului de funcţii ale Direcţiei de Asistenţă 
şi Protecţie Socială Tulcea , precum şi aprobarea modificării şi completării 

Regulamentului de Organizare şi Funcţionare ca urmare a organizării 
Unităţii de îngrijiri „Armonia” 

 
 

 Consiliul Local al municipiului Tulcea, judeţul Tulcea, întrunit în şedinţa ordinară la data de 
29 martie 2007; 

Examinând proiectul de hotărâre pentru aprobarea organizării în subordinea Direcţiei de 
Asistenţă şi Protecţie Socială Tulcea a Creşei nr.9„Arabella”, a Organigramei şi Statului de funcţii ale 
Direcţiei de Asistenţă şi Protecţie Socială Tulcea , precum şi aprobarea modificării şi completării 
Regulamentului de Organizare şi Funcţionare ca urmare a organizării Unităţii de îngrijiri „Armonia”, 
proiect din iniţiativa primarului; 

Luând în discuţie Raportul întocmit de Direcţia de Asistenţă şi Protecţie Socială, prin care se 
propune aprobarea organizării în subordinea Direcţiei de Asistenţă şi Protecţie Socială Tulcea a Creşei 
nr.9„Arabella”, a Organigramei şi Statului de funcţii ale Direcţiei de Asistenţă şi Protecţie Socială 
Tulcea , precum şi aprobarea modificării şi completării Regulamentului de Organizare şi Funcţionare 
ca urmare a organizării Unităţii de îngrijiri „Armonia”, înregistrat sub nr.8267/2007 şi Expunerea de 
motive, înregistrată sub nr.12590/2007; 

Reţinând avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local; 
Având în vedere prevederile: 
- Hotărârii Consiliului Local nr.82 din 28.03.2003 privind înfiinţarea Direcţiei de Asistenţă şi 

Protecţie Socială ca instituţie cu personalitate juridică, în subordinea Consiliului Local al Municipiului 
Tulcea; 

- Hotărârii de Guvern nr.539/2005 pentru aprobarea Nomenclatorului instituţiilor de asistenţă 
socială şi a structurii orientative de personal, a Regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare a 
instituţiilor de asistenţă socială, precum şi a Normelor metodologice de aplicare a prevederilor 
Ordonanţei de Guvern nr.68/2003 privind serviciile sociale, modificată şi completată prin Hotărârea de 
Guvern nr.1007/01 septembrie 2005. 

În conformitate cu dispoziţiile art.36 alin.(6) lit. „a” şi alin.(9), art.45 alin.(1) şi (6) şi art.49 
din Legea nr. 215/2001* republicată, 

 

                                                            HOTĂRĂŞTE: 
 
 

ART.1. Se aprobă organizarea Creşei nr.9 „Arabella” în subordinea Direcţiei de Asistenţă şi 
Protecţie Socială Tulcea; 

ART.2.Se aprobă Organigrama Direcţiei de Asistenţă şi Protecţie Socială Tulcea, prevăzută în 
anexa nr.1, parte integrantă din prezenta hotărâre; 

ART.3. Se aprobă Statul de funcţii al Direcţiei de Asistenţă şi Protecţie Socială Tulcea, 
prevăzut în anexa nr.2, parte integrantă din prezenta hotărâre; 

ART.4. Se aprobă Regulamentul de Organizare şi Funcţionare a Unităţii de îngrijiri 
„Armonia”, prevăzut în anexa nr.3, parte integrantă din prezenta hotărâre; 
 ART.5. Regulamentul de Organizare şi Funcţionare al Direcţiei de Asistenţă şi Protecţie 
Socială Tulcea aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr. 24 din 31 ianuarie 2006 modificată şi 
completată  prin Hotărârea Consiliului Local nr.58 din 30 martie 2006, se modifică şi se completează  
în mod corespunzător; 
 ART.6. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se împuterniceşte Direcţia de Asistenţă 
şi Protecţie Socială Tulcea; 
 ART.7. Secretarul municipiului Tulcea va comunica prezenta hotărâre autorităţilor interesate 
pentru ducerea la îndeplinire a prevederilor sale. 
 



Hotărârea a fost adoptată cu 17 voturi ale consilierilor. 
 
                                                                                               PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 
                                                                                                             CONSILIER, 
          CONTRASEMNEAZĂ                                        FRANDEŞ ALINA-CLAUDIA 
                  SECRETAR, 
           Jr. BRUDIU Maria     
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Anexa nr.2 

    la HCL_____/_________ 
 
 

STAT DE FUNCŢII 
 

NR. 
CRT. 

FUNCŢIA STUDII NR. 
POSTURI 

 
1.  DIRECTOR S 1 
2.  DIRECTOR ECONOMIC S 1 
3.  ŞEF SERVICIU S 3 
4.  INSPECTOR SPECIALITATE S 12 
5.  CONSILIER JURIDIC S 2 
6.  PSIHOLOG S 3 
7.  REFERENT M 24 
8.  EDUCATOR M 1 
9.  EDUCATOR PUERICULTOR M 11 
10.  ADMINISTRATOR M 2 
11.  MAGAZINER M 1 
12.  CASIER M 1 
13.  ASISTENT MEDICAL PL 15 
14.  INFIRMIERĂ M/G 17 
15.  BUCĂTAR M/G 7 
16.  ÎNGRIJITOR M/G 10 
17.  ASISTENŢI PERSONALI PERSOANE CU 

HANDICAP 
M/G 195 

18.  ÎNGRIJITORI PERSOANE VÂRSTNICE M/G 30 
19.  MUNCITORI NECALIFICAŢI M/G 3 

 
TOTAL 

 

 
339 

 



 
 

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TULCEA 
 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ 
             ANEXA 3 

LA H.C.L nr._______/________ 
 

 
REGULAMENT 

 DE ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE AL DIRECŢIEI DE ASISTENŢĂ ŞI PROTECŢIE SOCIALĂ 
TULCEA 

 
Regulament de organizare şi funcţionare a   

Unităţii de îngrijiri pentru persoane vârstnice dependente „ARMONIA” 
 

 
Art.1. Unitatea de îngrijiri „ARMONIA înfiinţată în urma selectării şi aprobării proiectului cu finanţare 

nerambursabilă în cadrul programului de interes naţional  „Dezvoltarea serviciilor de  îngrijire la domiciliu  
pentru persoanele vârstnice dependente” prin Ordinul Ministrului  Muncii, Solidarităţii Sociale şi 
Familie nr.705/26.09.2006,se adresează persoanelor vârstnice  aflate în imposibilitatea de a se îngriji. 

 
Art.2. (1) Unitatea de îngrijiri „ARMONIA”este parte componentă a Compartimentului Asistenţă 

Persoane Vârstnice” din cadrul Direcţiei de Asistenţă şi Protecţie Socială cu  sediul în Tulcea, str. Mahmudiei 
nr.17. 

(2) În documentele emise, Unitatea de îngrijiri „ARMONIA” se va identifica cu următorul 
antet:”CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TULCEA- DIRECŢIA DE ASISTENŢĂ ŞI PROTECŢIE 
SOCIALĂ-COMPARTIMENTUL ASISTENŢĂ PERSOANE VÂRSTNICE-UNITATEA DE ÎNGRIJIRI  
ARMONIA”. 

 
Art.3. Unitatea de îngrijiri „ARMONIA” funcţionează şi este organizată în conformitate cu legislaţia 

română în vigoare şi cu prezentul Regulament de organizare şi funcţionare, având rolul de a identifica şi 
soluţiona problemele sociomedicale ale persoanelor vârstnice dependende care nu se pot îngriji singure prin 
acordare de servicii la domiciliu. 

 
Art.4. Unitatea de îngrijiri „Armonia” are o capacitate de 10 îngrijitori care acordă servicii de îngrijire şi 

asistenţă unui număr de 55 persoane vârstnice dependente. 
 

 Art.5. Obiectul de activitate al Unităţii de îngrijiri „ARMONIA” îl constituie acordarea serviciilor sociale 
cu caracter primar şi specializate menite să asigure prevenirea, limitarea sau înlăturarea efectelor temporare sau 
permanente ale situaţiilor de risc din domeniul persoanelor vârstnice. 
 

Art.6. (1) Prioritatea, de a beneficia de serviiciile acesteia, o au persoanele vârstnice care se află în 
următoarele situaţii: 

a. şi-au pierdut total sau parţial autonomia corporală sau socială; 
b. nu au familie şi/sau nu se află în întreţinerea unei persoane obligate la aceasta; 
c. nu au locuinţă şi nici posibilitatea de a-şi asigura condiţiile de locuit din venituri proprii; 
d. nu au venituri sau acestea sunt insuficiente pentru asigurarea îngrijirii necesare; 

 



e. şi-au pierdut capacitatea de a se gospodări singure necesitând sprijin în realizarea activităţilor 
de bază ale vieţii cotidiene precum şi a celor instrumentale; 

f. se află pe lista de aşteptare pentru internare în Complexul de servicii sociale cu funcţiuni 
multiple din municipiul Tulcea;  

g. prezintă afecţiuni cronice ce necesită spitalizări repetate. 
(2) În vederea rezolvării cazurilor sociale  s-au încheiat: acord de parteneriat public-privat cu Asociaţia 

„CRESCENS” şi protocol  de colaborare interinstituţional cu: Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi 
Protecţia Copilului, Direcţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă, Direcţia de Sănătate Publică, Spitalul 
Judeţean de Urgenţă; Consiliul Judeţean al Persoanelor Vârstnice, Uniunea Judeţeană a Pensionarilor, Direcţia 
de Muncă Solidaritate Socială şi Familie etc; 

 
Art.7. Cheltuielile de personal  şi cele materiale ale Unităţii vor fi finanţate prin proiect, de la bugetul de 

stat prin bugetul aprobat Ministerului Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familie şi de la bugetul local prin 
cofinanţare. 
 

Art.8. Serviciile de îngrijire furnizate de către Unitatea de îngrijiri „Armonia”, la domiciliul persoanelor 
vârstnice aflate în situaţia de dependenţă socio-medicală sunt: 

1. Servicii de îngrijire personală: igienă corporală (toaletă generală, parţială, specială), sprijin pentru 
îmbrăcat–dezbrăcat, hrănire şi hidratare, igiena eliminărilor, transfer şi mobilizare, deplasare în 
interior şi comunicare; 

2. Servicii menajere şi gospodăreşti: prepararea hranei sau livrarea acesteia, efectuarea de cumpărături, 
activităţi de menaj, administrarea medicamentelor, însoţirea în mijloacele de transport, facilitarea 
deplasării în exterior, companie, activităţi de administrare şi gestionare a bunurilor, activităţi de 
petrecere a timpului liber, de acompaniere sau socializare, sprijin pentru plata unor servicii şi 
obligaţii curente; 

3. Servicii de recuperare şi reabilitare fizică şi psihică: masaj, consiliere psihologică, socială; 
4. Servicii de asistenţă socială: servicii de informare, vizite la domiciliu, asigurarea de legături cu alte 

servicii, instituţii, evaluarea nevoilor şi elaborarea unui plan social de intervenţie, însoţirea 
vârstnicilor în diverse situaţii de ordin social. 

 
 Art.9. Serviciile prevăzute la art.8 se asigură de către persoane calificate şi acreditate ca „îngrijitori 
persoane vârstnice” fără plata unei contribuţii. 

 
 Art.10. Cererile sau sesizările, pentru acordarea serviciilor de asistenţă şi îngrijire la domiciliu, pot fi 
adresate de către orice persoană fizică sau juridică ce are cunoştinţă despre existenţa cazurilor sociale, ce 
necesită asistenţă şi îngrijire la domiciliu. 

 
 Art.11. Dreptul la asistenţă socială se stabileşte pe baza anchetei sociale cu  respectarea  criteriilor 
prevăzute în „Grila naţională de evaluare a nevoilor persoanelor vârstnice”, întocmită de asistenţii sociali  ai 
Unităţii de îngrijiri „Armonia” în colaborare cu medicul geriatru. 

 
 Art.12. Evaluarea capacităţii persoanei de a realiza activităţile de bază şi cele instrumentale ale vieţii 
zilnice, precum şi starea de dependenţă a persoanei vârstnice, este realizată de către personalul calificat al 
Unităţii de îngrijiri „Armonia”, utilizând ancheta socială, fişa de identificare a nevoilor, fişa de examinare a 
îngrijirii la domiciliu.  

 
  Art.13. Instrumentele de lucru utilizate pentru realizarea evaluării, reevaluării căt şi autoevaluării sunt:  

1. anchete sociale; 
2. grila naţională de evaluare a persoanelor vârstnice; 
3. fişă de examinare a îngrijirii la domiciliu; 



4. fişă de administrare a medicamentaţiei;  
5. planul individualizat de îngrijire şi asistenţă;  
6. fişă de identificare a nevoilor şi stabilirea priorităţilor; 
7. contract de acordare a serviciilor; 
8. fişă de informaţii despre personalul implicat în îngrijirea la domiciliu; 
9. program şi orar de asistenţă; 
10. fişă de evaluare; 
11. fişă de reevaluare; 
12. chestionare; 
13. raport de activitate a îngrijitorului; 
14. fişă de evaluare finală; 
15. plan de sistare a serviciilor; 
16. fişa de sistare.    

  
 Art.14. Beneficiarul este îngrijit în baza unui plan individualizat de servicii de îngrijire, adaptat nevoilor 
şi gradului de dependenţă, acesta fiind implicat în luarea deciziilor privind elaborarea planului. 
 
 Art.15. Persoana îngrijită va semna un contract de acordare a serviciilor, contract încheiat pe o perioadă 
de 12 luni cu posibilitate de prelungie, prin care se obligă să respecte prevederile contractuale şi ale prezentului 
regulament. 
  

Art.16. Fiecare beneficiar primeşte în copie planul individualizat şi cu acordul îngrijitorului,  se 
stabileşte programul şi orarul activităţilor desfăşurate la domiciliul persoanei vârstnice. Orice  modificare 
intervenită va fi adusă, în timp util, la cunoştinţa beneficiarului.  
 
 Art.17. Îngrijitorul asigură servicii de îngrijire la domiciliu pentru un număr de minim 5 
 beneficiari. Personalul de îngrijire îşi desfăşoară activitatea în baza unui program şi a fişei postului care 
cuprinde sarcinile, activităţile zilnice/beneficiar, număr de beneficiari/zi, număr de ore/zi/beneficiar şi 
responsabilităţile. 

 
 Art.18. Aprobarea, respingerea, suspendarea, sau încetarea dreptului la servicii de asistenţă socială 
pentru persoanele care solicită servicii de asistenţă şi îngrijire la domicili se face  prin Decizia comisiei alcătuită 
din managerul de program, managerul de caz şi directorul Direcţiei de Asistenţă şi Protecţie Socială. 

 
 Art.19. Deciza de încetare a serviciilor se comunică beneficiarului cu cel puţin 30 de zile înaintea datei 
încetării. 
 
 Art.20. În cazul în care cererea nu a fost aprobată, cei interesaţi pot face contestaţie care va fi analizată 
în cadrul comisiei de evaluare a contestaţiilor şi se vor lua măsurile ce se impun. 
 
 Art.21. Documentaţia necesară admiterii solicitantului în programul Unităţii de îngrijiri „ARMONIA”  
cuprinde: ancheta socială, fişa de identificare a nevoilor şi fişa de examinare de îngrijire la domiciliu. 
Beneficiarul este informat de decizia comisiei în termen de 30 de zile de la depunerea cererii. 

 
 Art.22. Drepturile beneficiarului: 

a. dreptul la asistenţă socială; 
b. dreptul de a beneficia de servicii sociale; 
c. dreptul la protecţie împotriva sărăciei şi a excluderii sociale; 
d. libertatea de a alege serviciul social în funcţie de nevoia socială; 



e. accesul la servicii sociale în condiţii de tratament egal prin excluderea privilegiilor şi eliminarea 
oricărei forme de dicriminare. 

 
 
 Art.23. Obligaţiile beneficiarului: 

a. beneficiarul este obligat să respecte Regulamentul de organizare şi funcţionare al Unităţii de 
îngrijiri „ARMONIA”, regulile de convieţuire civilizată faţă de personalul unităţii, familie şi 
vecini. Are obligaţia de a comunica toate datele necesare pentru a se putea evalua de comun 
acord nevoile şi serviciile corespunzătoare; 

b. beneficiarul trebuie să respecte regulile de igienă personală şi ale casei (să participe la curăţenie, 
să-şi ţină camera ordonată, să se îngrijească de igiena corporală); 

c. beneficiarul trebuie să colaboreze la toate activităţile casnice (gătit, aprovizionat, spălat, achitat 
taxe  etc); 

d. beneficiarul trebuie să aibă grijă ca lumina, gazul, apa să nu fie lăsate deschise; 
e. beneficiarul trebuie să respecte angajaţii care acordă asistenţă la domiciliu; 
f. beneficiarul are obligaţia de a comunica lunar situaţia veniturilor realizate. 
 

Art.24. Drepturile furnizorului de servicii: 
a. să controleze bunul mers al programului şi să dispună măsuri corespunzătoare respectării 

obligaţiilor cotractuale; 
b. să constate în ce măsură beneficiarii respectă Regulamentul de organizare şi funcţionare al 

Unităţii de îngrijiri „Armonia”; 
c. să colaboreze cu autorităţile şi cu familia, pentru protejarea drepturilor beneficiarilor; 
d. furnizorul de servicii nu răspunde de actele reprobabile ale beneficiarilor, nu îşi asumă 

responsabilităţile juridice ale beneficiarilor; 
e. furnizorul  de servicii este responsabil doar de ceea ce se întâmplă în orele de program şi în 

limitele cotractului încheiat. 
 

Art.25. Obligaţiile furnizorului de servicii: 
a. să respecte intimitatea şi individualitatea beneficiarilor; 
b. să respecte confidenţialitatea informaţiilor referitoare la beneficiari; 
c. să asigure personal calificat pentru serviciile oferite beneficiarilor; 
d. să asigure respectarea drepturilor fiecărui beneficiar; 
e. să respecte libertatea de a alege serviciul social în funcţie de nevoia socială; 
f. să respecte accesul la servicii sociale în condiţii de tratament egal prin excluderea privilegiilor şi 

eliminarea oricărei forme de dicriminare; 
g. să asigure servicii de calitate, accesibile, flexibile, adaptate nevoilor sociale. 

 
Art.26. Obligaţiile îngrijitorului la domiciliu: 

a. supraveghează şi administrează medicamentele după prescripţiile medicului, conform fişei de 
administrare a medicamentaţiei,  identifică schimbările stării de sănătate,  monitorizează 
funcţiile vitale şi  aplică măsurile care se impun în cazul abaterii de la valorile normale ale 
parametrilor vitali; 

b. sesizează la timp semnele de boală sau acutizare a bolii şi  ia măsurile ce se impun (transport la 
spital, solicitare control medical de specialitate la domiciliu); 

c. asigură/ asistă persoana vârstnică la îmbrăcare, deplasare, şi oferă condiţii de îngrijire care să 
respecte identitatea, integritatea şi demnitatea acesteia; 

d. asigură meniul corespunzător,  respectă calitatea hranei, asistă/ sprijină hrănirea persoanei 
vârstnice,  asigură confortul/starea de bine în timpul mesei, respectând normele igienico-
sanitare; 



e. asigură îngrijirea igienică a persoanei vârstnice, satisfăcând nevoile acesteia (nevoia de a se 
mişca, nevoia de a fi curat, nevoia de a elimina); 

f. asigură condiţiile igienice ale spaţiului personalizat şi adaptează locuinţa la nevoile persoanei 
vârstnice; 

g. asigură persoanei vârstnice îngrijite maximum posibil de autonomie şi siguranţă; 
h. efectuează cumpărăturile, plata unor servicii şi obligaţii curente; 
i. însoţeşte beneficiarul pentru rezolvarea problemelor personale la diferite instituţii; 
j. creează condiţiile şi respectă timpul de odihnă şi recreere al persoanei vârstnice, conform 

propriilor credinţe şi valori; 
k. însoţeşte persoana vârstnică la evenimentele din familie şi comunitate, facilitează şi încurajează 

legăturile interumane, inclusiv cu familia persoanei vârstnice; 
l. sesizează Unităţii de îngrijiri orice modificare privind situaţia persoanei vârstnice; 
m. întocmeşte semestrial un raport de activitate. 

 
 Art.27. Drepturile şi obligaţiile reciproce ale beneficiarului şi furnizorului de servicii sunt cuprinse în 
contractul de acordare a serviciilor, încheiat între părţi. 
 

 
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ , 

CONSILIER,  
FRANDEŞ ALINA-CLAUDIA 


