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CONSILIUL JUDEŢEAN BACĂU 
DIRECŢIA GENERALĂ DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ ŞI PROTECŢIA COPILULUI BACĂU 

 
 
 

APARAT PROPRIU 
 
 

ATRIBUȚII DE SERVICIU PENTRU POSTUL de ASISTENT SOCIAL la Serviciul de evaluare 
complexa si vocationala a persoanelor adulte cu handicap 

 
a) identifica persoanele adulte cu dizabilitati si dificultati de invatare si adaptare socio-scolara, 

care necesita incadrare intr-un grad de handicap si orientare scolara/profesionala, in urma 
solicitatilor directe, a referirilor din partea specialistilor care vin in contact cu adultii cu 
dizabilitati si a sesizarilor din oficiu; 

b) verifica indeplinirea conditiilor privind incadrarea persoanei adulte intr-un grad de handicap si 
orientarea scolara/profesionale a acestuia, din punct de vedere social; 

c) in situatii exceptionale, efectueaza evaluare complexa a persoanei adulte sau componente ale 
acesteia la serviciului sau la domiciliul persoanei impreuna cu ceilalti membri ai echipei; 

d) intocmeste raportul de evaluare complexa si planul de recuperare al persoanei adulte cu 
dizabilitati si propune Comisiei incadrarea adultului intr-un grad de handicap si orientarea 
scolara/profesionala, din punct de vedere social si impreuna cu membrii echipei; 

e) intocmeste, in conditiile legii, planul individualizat de protectie pentru persoana adultă cu 
dizabilitati, din punct de vedere social; 

f) urmareste realizarea planului de recuperare al persoanei adulte cu dizabilitati, respectiv a 
planului individualizat de protectie, aprobat de Comisie, din punct de vedere social; 

g) efectueaza reevaluarea anuala a conditiilor privind incadrarea adultului intr-un grad de 
handicap, la cererea lui personală sau a reprezentantului legal, din punct de vedere social si 
impreuna cu membrii echipei; 

h) efectueaza reevaluarea pe ciclu scolar a conditiilor privind orientarea scolara/ profesionala a 
adultilor cu  dizabilitati, la cererea lui personală sau a reprezentantului legal ori comisiei interne 
de evaluare continua, impreuna cu membrii echipei. 

 
 

ATRIBUȚII DE SERVICIU PENTRU POSTUL de PSIHOLOG la Serviciul de evaluare complexa 
si vocationala a persoanelor adulte cu handicap 

a) efectuează evaluarea/reevaluarea complexă a persoanelor adulte cu handicap, la sediul propriu 
sau la domiciliul persoanei; 

b) întocmeşte raportul de evaluare complexă pentru fiecare persoană cu handicap evaluată; 
c) recomandă sau nu încadrarea, respectiv menţinerea în grad de handicap a unei persoane, 

precum şi programul individual de reabilitare şi integrare socială a acesteia; 
d) recomandă măsurile de protecţie a adultului cu handicap; 
e) evaluează persoanele cu handicap care solicită instituţionalizarea şi recomandă internarea în 

instituţia de protecţie specială în funcţie de tipul de handicap; 
f) identifica persoanele adulte cu dizabilitati si dificultati de invatare si adaptare socio-scolara, 

care necesita incadrare intr-un grad de handicap si orientare scolara/profesionala, in urma 
solicitatilor directe, a referirilor din partea specialistilor care vin in contact cu adultii cu 
dizabilitati si a sesizarilor din oficiu; 

g) verifica indeplinirea conditiilor privind incadrarea persoanei adulte intr-un grad de handicap si 
orientarea scolara/profesionale a acestuia, din punct de vedere social; 
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h) intocmeste raportul de evaluare complexa si planul de recuperare al persoanei adulte cu 
dizabilitati si propune Comisiei incadrarea adultului intr-un grad de handicap si orientarea 
scolara/profesionala, din punct de vedere social si impreuna cu membrii echipei; 

i) urmareste realizarea planului de recuperare al persoanei adulte cu dizabilitati, respectiv a 
planului individualizat de protectie, aprobat de Comisie, din punct de vedere social; 

j) efectueaza reevaluarea anuala a conditiilor privind incadrarea adultului intr-un grad de 
handicap, la cererea lui personală sau a reprezentantului legal, din punct de vedere social si 
impreuna cu membrii echipei; 

 
 

ATRIBUȚII DE SERVICIU PENTRU POSTUL de EXPERT ACHIZIŢII PUBLICE la 
Compartimentul pentru achiziţii publice din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi 

Protecţia Copilului Bacău 
 

1. întreprinde demersurile necesare pentru înregistrarea/reînnoirea/recuperarea înregistrării 
autorităţii contractante în SEAP sau recuperarea certificatului digital, dacă este cazul; 

2. organizează  şi coordonează activitatatea de achiziţii publice de bunuri, servicii şi lucrări realizate 
la nivelul DGASPC Bacau, în conformitate cu prevederile Legii nr. 98/2016 privind achiziţiile 
publice; 

3. elaborează şi, după caz, actualizează, pe baza necesităţilor transmise de celelalte compartimente 
ale autorităţii contractante, strategia de contractare şi programul anual al achiziţiilor publice; 

4. elaborează sau, după caz, coordonează activitatea de elaborare a documentaţiei de atribuire şi a            
documentelor -suport; 

5. realizează achiziţiile directe; 
6. asigură aplicarea şi finalizarea procedurilor de atribuire, pe baza proceselor verbale şi a raportului 

procedurii  
prin încheierea contractelor de achiziţii publice; 

7. constituie şi păstrează dosarul achiziţiei publice;   
8. formulează  propuneri privind componenţa comisiilor de evaluare pentru fiecare contract ce 

urmează a fi  
atribuit; 

9. ţine evidenţa contractelor încheiate şi monitorizează derularea acestora; 
10. urmăreşte şi asigură respectarea prevederilor legale privind păstrarea confidenţialităţii 

documentelor de  
licitaţie şi a securităţii acestora; 

11. operează  modificări sau completări ulterioare în programul anual al achiziţiilor, când situaţia o 
impune, cu  
aprobarea conducătorului instituţiei şi cu avizul compartimentului financiar-contabil; 

12. întocmeşte şi transmite către Autoritatea Naţională a Achiziţiilor Publice (ANAP)  raportul anual 
privind  
contractele  atribuite, în format electronic, până la data de 31 martie a fiecarui an pentru anul 
precedent; 

13. utilizează Sistemul Electronic de Achiziţii Publice, asigurând confidenţialitatea datelor; 
14. informează  centrele din subordinea DGASPC privind contractele încheiate şi monitorizează 

modul de   
îndeplinire a obligaţiilor contractuale privind furnizarea de bunuri şi servicii, executarea de  
lucrări, la nivelul  
acestora;  

15. urmăreşte concordanţa din punct de vedere al preţurilor facturate cu cele din  anexele la  
contracte; 
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16. face parte din comisiile de evaluare a ofertelor privind atribuirea contractelor de achiziţii publice; 
17. formuleazăşi răspunde solicitărilor de clarificări cu respectarea termenelor impuse de legea 

achiziţiilor publice; 
18. centralizează referatele de necesitate ale  Aparatulului propriu şi efectuează  comenzile aferente; 
19. întocmeşte şi eliberează documentele constatatoare aferente fiecărui contract privind modul de 

îndeplinire a obligaţiilor contractuale; 
20. îndeplineşte şi a alte atribuţii, în limita prevederilor legale şi a competenţelor, din dispoziţia 

conducerii DGASPC Bacău; 
21. întocmeşte actele adiţionale la contractele încheiate; 
22. întocmeşte documentele necesare privind restituirea garanţiei de bună execuţie a contractului; 
23. respectă normele de eticăşi deontologie profesionalăîn relaţiile cu persoanele din afara instituţiei, 

colegii de muncăşi colaboratori; 
24. răspunde alături de ceilalţi colegi, de gestionarea corespunzătoare a bunurilor din inventarul 

compartimentului, asigurând în acelaşi timp integritatea şi protecţia acestora împotriva 
incendiilor, furturilor şi distrugerilor de orice fel; 

25. respectă confidenţialitatea datelor, informaţiilor şi documentelor pe care le gestionează; 
26. respectă normele specifice locului de muncăîn domeniul securităţii şi sănătaăţii în muncă, 

respectiv a celor pentru situaţii de urgenţă, stabilite prin adresa nr. 52496/10.10.2011 anexă la 
prezenta fişă; 

 
 

ATRIBUȚII DE SERVICIU PENTRU POSTUL de INSPECTOR DE SPECIALITATE la 
Compartimentul pentru achiziţii publice din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi 

Protecţia Copilului Bacău 
 

1. întreprinde demersurile necesare pentru înregistrarea/reînnoirea/recuperarea înregistrării 
autorităţii contractante în SEAP sau recuperarea certificatului digital, dacă este cazul; 

2. organizează  şi coordonează activitatatea de achiziţii publice de bunuri, servicii şi lucrări 
realizate la nivelul DGASPC Bacau, în conformitate cu prevederile Legii nr. 98/2016 privind 
achiziţiile publice; 

3. elaborează şi, după caz, actualizează, pe baza necesităţilor transmise de celelalte compartimente 
ale autorităţii contractante, strategia de contractare şi programul anual al achiziţiilor publice; 

4. elaborează sau, după caz, coordonează activitatea de elaborare a documentaţiei de atribuire şi a 
documentelor - suport; 

5. realizează achiziţiile directe; 
6. asigură aplicarea şi finalizarea procedurilor de atribuire, pe baza proceselor verbale şi a 

raportului procedurii prin încheierea contractelor de achiziţii publice; 
7. constituie şi păstrează dosarul achiziţiei publice;   

8. formulează  propuneri privind componenţa comisiilor de evaluare pentru fiecare contract ce 
urmează a fi atribuit; 

9. ţine evidenţa contractelor încheiate şi monitorizează derularea acestora; 
10. urmăreşte şi asigură respectarea prevederilor legale privind păstrarea confidenţialităţii 

documentelor de licitaţie şi a securităţii acestora; 
11. operează  modificări sau completări ulterioare în programul anual al achiziţiilor, când situaţia o 

impune, cu aprobarea conducătorului instituţiei şi cu avizul compartimentului financiar-contabil; 
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12. întocmeşte şi transmite către Autoritatea Naţională a Achiziţiilor Publice (ANAP)  raportul anual 
privind contractele  atribuite, în format electronic, până la data de 31 martie a fiecarui an pentru 
anul precedent; 

13. utilizează Sistemul Electronic de Achiziţii Publice, asigurând confidenţialitatea datelor; 
14. informează  centrele din subordinea DGASPC privind contractele încheiate şi monitorizează 

modul de îndeplinire a obligaţiilor contractuale privind furnizarea de bunuri şi servicii, 
executarea de  lucrări, la nivelul acestora; 

15. urmăreşte concordanţa din punct de vedere al preţurilor facturate cu cele din  anexele la  
contracte; 

16. face parte din comisiile de evaluare a ofertelor privind atribuirea contractelor de achiziţii publice; 
17. formuleazăşi răspunde solicitărilor de clarificări cu respectarea termenelor impuse de legea 

achiziţiilor publice; 
18. centralizează referatele de necesitate ale  Aparatulului propriu şi efectuează  comenzile aferente; 
19. întocmeşte şi eliberează documentele constatatoare aferente fiecărui contract privind modul de 

îndeplinire a obligaţiilor contractuale; 
20. îndeplineşte şi a alte atribuţii, în limita prevederilor legale şi a competenţelor, din dispoziţia 

conducerii DGASPC Bacău; 
21. întocmeşte actele adiţionale la contractele încheiate; 
22. întocmeşte documentele necesare privind restituirea garanţiei de bună execuţie a contractului; 
23. respectă normele de eticăşi deontologie profesionalăîn relaţiile cu persoanele din afara instituţiei, 

colegii de muncăşi colaboratori; 
24. răspunde alături de ceilalţi colegi, de gestionarea corespunzătoare a bunurilor din inventarul 

compartimentului, asigurând în acelaşi timp integritatea şi protecţia acestora împotriva 
incendiilor, furturilor şi distrugerilor de orice fel; 

25. respectă confidenţialitatea datelor, informaţiilor şi documentelor pe care le gestionează; 
26. respectă normele specifice locului de muncă în domeniul securităţii şi sănătaăţii în muncă, 

respectiv a celor pentru situaţii de urgenţă, stabilite prin adresa nr. 52496/10.10.2011 anexă la 
prezenta fişă; 

 
 

ATRIBUȚII DE SERVICIU PENTRU POSTUL DE  INSPECTOR DE SPECIALITATE Gr. I A 
la  Serviciul Strategii, Proiecte şi Monitorizare 

 
a) Fundamentează și elaborează  bugetele pentru proiectele și programelor ce se depun pentru 
finantare la nivelul instituției;    
b) Participă la întocmirea  documentațiilor de atribuire  în vederea   achizitiei de 
bunuri/lucrari/servicii;  
c) Urmărește îndeplinirea contractelor de achiziție încheiate în cadrul proiectelor aflate în curs de 
implementare; 
d) Asigură managementul financiar al proiectelor/programelor (întocmește  documentele  pentru 
efectuarea plăților în cadrul proiectelor aflate în curs de implementare, asigură înregistrarea operațiilor 
financiare în contabilitatea instituției,gestionează la zi operațiile financiare, întocmește balanțele 
contabile și furnizează serviciului financiar contabil informațiile necesare raportărilor financiare ale 
instituției,  întocmește  rapoartelor financiare  lunare, intermediare si finale in cadrul proiectelor, 
transmite cererile de plată, gestionează conturile bancare etc); 
e) Corelează graficul activităților  financiare cu activitățile tehnice  pentru  proiectele aflate în curs de 
implementare; 
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f) Realizează estimările bugetare pentru strategiile și planurile de acțiune ale DGASPC ; 
g) Efectuează și soluționează orice altă operațiune contabilă și situație ce poate apărea pe parcursul 
implementării proiectelor dar și post implementare;  
h) Coordonează managerii /responsabilii financiari din cadrul echipelor de proiect, în scopul 
gestionării corecte a proiectelor din punct de vedere financiar; 
i) Gestionează și administrează documentația specifică proiectelor depuse sau aflate în  curs de 
derulare; 
j) Verifică legalitatea, realitatea și conformitatea cheltuielilor realizate de ONG-uri conform 
contractelor de asociere încheiate cu DGASPC Bacău;  
k) Păstrează la zi  înregistrările  și documentele legate de activitatea  desfășurată în cadrul serviciului; 
l) Participă la întocmirea/actualizarea și implementarea   procedurilor operaționale pentru  serviciu;  
m) Participă la programe  de pregatire specifică;  
n) Respectă normele PSI și SSM stabilite în anexa la fișa postului prezentă;  
o) Răspunde alături de ceilalţi membri ai echipei de gestionarea corespunzătoare a bunurilor din 
inventarul serviciului;  
p) Respectă Regulamentul de organizare şi funcţionare Regulamentului de Organizare și funcționare al 
DGASPC Bacău 
q)  Îndeplineşte şi alte atribuţii stabilite prin dispoziţie de Directorul General al D.G.A.S.P.C. Bacău, 
în limita postului;  
 
 

ATRIBUȚII DE SERVICIU PENTRU POSTUL DE  INSPECTOR DE SPECIALITATE Gr. I  
la  Serviciul Strategii, Proiecte şi Monitorizare 

 
a) Identifică permanent surse de finanțare și programe de finanțare în concordanță cu nevoile și 

prioritățile privind dezvoltarea și îmbunătățirea calității serviciilor sociale;  
b) Participă la pregătirea, elaborarea, implementarea și monitorizarea proiectelor  DGASPC 

Bacău; 
c) Participă la pregătirea și întocmirea documentelor necesare obținerii avizelor/aprobărilor la 

nivelul Consiliului Județean Bacău;  
d) Participă la realizarea metodologiei interne utilizată pentru  elaborarea, implementarea 

proiectelor, precum si pentru realizarea metodologiei privind evaluarea și monitorizarea 
periodică a calității serviciilor sociale furnizate la nivelul D.G.A.S.P.C. Bacău în conformitate 
cu prevederile legale în vigoare; 

e) Asigură comunicarea permanentă cu serviciile sociale din cadrul D.G.A.S.P.C., cu furnizorii 
publici și privați din județul Bacău, în sensul informării acestora cu privire la prevederile legale 
în domeniul calității serviciilor sociale; 

f) Participă la identificarea dificultăților serviciilor sociale, în furnizarea serviciilor sociale sub 
aspectul îndeplinirii standardelor minime de calitate și propune soluții/modalități de intervenție 
pentru depășirea acestora; 

g) Participă la elaborarea rapoartelor anuale de monitorizare a calității serviciilor sociale, cu 
recomandări și propuneri de îmbunătățire, de eficientizare și/sau dezvoltare; 

h) Participă la elaborarea proiectului raportului semestrial/anual de activitate al D.G.A.S.P.C. 
Bacău; 

i) Se informează și informează permanent asupra noutăților/schimbărilor intervenite în domeniul 
legislativ și de specialitate; 
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j) Păstrează la zi înregistrările și documentele legate de activitatea desfășurată în cadrul 
serviciului; 

k) Are obligația de a participa la programe de pregătire/perfecționare continuă specifică; 
l) Participă la întocmirea/actualizarea și implementarea procedurilor operaționale pentru serviciu; 
m) Răspunde de înregistrarea, organizarea și păstrarea documentelor ce alcătuiesc arhiva 

serviciului; 
n) Are obligativitatea respectării și aplicării normelor de etică și deontologie profesională în 

relațiile cu persoanele din afara instituției, colegii de muncă și colaboratori; 
o) Păstrează confidențialitatea cu privire la datele înscrise în bazele de date gestionate la nivelul 

serviciului; 
p) Respectă normele PSI și SSM; 
q) Răspunde alături de ceilalți membri ai echipei de gestionarea corespunzătoare a bunurilor din 

inventarul serviciului; 
r) Respectă Regulamentul de organizare și funcționare și Regulamentul intern al D.G.A.S.P.C. 

Bacău; 
s) Îndeplinește și alte atribuții stabilite prin dispoziție de Directorul General al D.G.A.S.P.C. 

Bacău, în limita postului. 
 

COMPONENTA COPIL 
 
 

ATRIBUȚII DE SERVICIU PENTRU POSTUL DE  EDUCATOR 
la  CENTRUL DE SERVICII SOCIALE ALEXANDRA ONEȘTI  

 
1. Răspunde şi îndeplineşte, de îngrijire a beneficiarilor, de curăţenia din casă, de respectarea normelor de 

igienă şi dezinfecţie, răspunde de ordinea şi curăţenia încăperilor precum şi spălarea dezinfectarea 
veselei, tacâmurilor, curăţenia şi ordinea în bucatarie în care se prepară hrana. 

2. Efectuează toaleta şi igiena individuală a copilului( baie, îmbrăcat, dezbrăcat, schimbat de câteori este 
nevoie), şi supraveghează permanent aspectul fizic al copilului. 

3. Răspunde si anunţă asistentul medical, şeful de centru, coordonatorul personalului de specialitate, 
medicul de familie, orice schimbare a stării de sănătate a copiilor, în situaţii grave solicitandu-se 
salvarea. 

4. Propune împreună cu asistentul medical, aprovizionarea cu necesarul de alimente, îmbrăcăminte, 
materiale igienico –sanitare , etc. conform nevoilor beneficiarilor,. 

5. Organizează/ răspunde pentru perioada de veghe a beneficiarilor si continuă a activităţii de recuperare 
conform programelor de recuperare existente . 

6. Acţionează prin activitatea educativă asupra formării comportamentelor pozitive ale copiilor. 
7. Crează relaţii pozitive în jocul copiilor şi între adulţi şi copii, şi intensifică socializarea copiilor în interiorul 

aşezamântului şi înexteriorul acestuia. 
8. Modifică ori de cite ori este necesar, dupa structura grupei de copii, conţinutul activităţii educative; 
9. Insoţeste beneficiarii şi răspunde de frecventarea grădiniţei în cazul copiilor preşcolari , de frecventarea 

şcolii în cazul copiilor şcolari, si de respectarea graficului de recuperare,terapie in cazul copiilor ce merg 
la Centrul de de Recuperare pentru Copilil cu Dizabilitaţi, precum si continuarea programelor stabilite, 
de continuarea terapiei  de recuperare, prin colaborarea cu educatorii şi specialiştii de la centrul de 
recuperare, 

10. Răspunde de formarea deprinderilor de alimentaţie şi igiena precum şi de ţinuta vestimentară a copiilor; 
11. Participă la organizarea şi planificarea activităţilor cu copii cu personalul din casa. 
12. Gestionează bunurile în folosinţă, în mod corect şi corespunzător la casa unde lucrează,  (inventarul 

casei),  alături de întreg personalul din  casa şi anunţă conducerea centrului ori ce defecţiune , lipsă din 
dotare, avarie,  ce are loc la casa, in timp util. 
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13. Gestionează stările conflictuale, pe care le aduce la cunostiinţa conducerii centrului. 
14. Răspunde de întreaga activitate de îngrijire a copiilor.   
15. Insoţeste beneficiarii cand este cazul la cabinetul medicului de familie și spital. 
16. Respectă normele de securitate  și sănătate in muncă și cele privind situațiile de urgență conform    

anexei nr. 52511/10.10.2011 la prezenta fișă de post. 
17. Indeplinește și  alte sarcini aferente postului ocupat dispuse de șeful ierarhic superior. 
18. Conducerea unităţii îşi rezervă dreptul de a modifica aceste atribuţii în conformitate cu noile cerinţe şi 

reglementări legale. 

 
 

ATRIBUȚII DE SERVICIU PENTRU POSTUL DE  KINETOTERAPEUT 
la  CENTRUL DE SERVICII SOCIALE ALEXANDRA ONEȘTI  

 
1. Ca membru al echipei de specialist, stabileşte planul de tratament specific, obiectivele specifice, 

programul de lucru cu copilul, locul şi modul de desfăşurare a activităţii cu fiecare copil/tânar, în 
vederea educării sau reeducarii unor deficienţe, prevenirea sau recuperarea unor dizabilităţi ca 
urmare a unor boli, leziuni sau perderea unui segment al corpului. 

2. Utilizează tehnici, exerciţii şi procedee corecte, conform conduitei terapeutice şi obiectivelor 
fixate. 

3. Cunoaşte particularităţile psiho-motrice ale copiilor din grupă, prin evaluarea parametrilor 
caracteristici. 

4. Stabileşte programul de kinetoterapie care este urmat acasă de pacient şi instruieste 
părinţii/aparţinătorii sau persoanele implicate în îngrijirea pacientului în aplicarea  acelui program. 

5. Evaluează şi reevaluează în timp progresele făcute de pacient, adaptează planul de tratament in 
funcţie de evolutia pacientului. 

6. Elaborează modalităţi de programe individuale pentru terapia deficienţelor în planul psiho-
motricităţii generale si specifice. 

7. Colaborează cu echipa multidisciplinară în scopul elaborării strategiilor de intervenţie. 
8. Asigură colaborarea şi implicarea familiiei copiilor in realizarea obiectivelor stabilite prin planurile 

de evaluare. 
9. Evaluează periodic situaţia copilului în planul psihomotricităţii. 
10. Colaborarează cu personalul din casele de tip familial şi familiile apartinătorilor, în scopul formării 

şi dezvoltării spiritului de echipă. 
11. Asigură şi răspunde de aplicarea tuturor măsurilor de igienă pe care le implică actul terapeutic. 
12. Cunoaşte şi aplică în activitatea practică a normelor interne şi internationale în domeniul protecţiei 

copilului.  
13. Întocmeşte trimestrial  rapoartele de activitate. 
14. Întocmeşte lunar programul de activitate al serviciului de kinetoterapeut şi il supune spre avizarea 

sefului de centru si a coordonatorului personalului de specialitate. 
15. Colaborează cu familiile copiilor/reprezentanţi legali ai copiilor stabilind relaţii de colaborare 

activă în cea ce priveşte derularea programului de recuperare al copilului. 
16. Se implică în programul de consiliere  a părinţilor şi copiilor ce necesită programe de kinetoterapie. 
17. Aplică în practică  principiile deontologiei profesionale. 
18. Se implică în perfecţionarea continuă a activităţii de recuperare kinetic. 
19. Completează permanent instrumente de lucru ale kinetoterapeutului conform mapei de lucru, toate 

procedurile utilizate pentru a putea fi evaluat pentru munca prestată ( ritm, registrari, rapoarte etc ) 
20. Participă la instruirea şi respectă normele specifice locului de muncă în domeniul securităţii şi 

sănătăţii în muncă, respectiv şi  a acelor situaţii de necesitate/urgenţă  şi normele PSI. 
21. Va îndeplini şi alte atribuţiuni din sfera postului ocupat. 
22. Conducerea unităţii poate stabili şi alte răspunderi şi sarcini relevante postului. 
23. Respectă R.O.F. şi R.O.I precum şi legislaţia în vigoare. 
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ATRIBUȚII DE SERVICIU PENTRU POSTUL DE  EDUCATOR 
la  Reteaua de apartamente “CASA MEA” 

 
1. Asigură protecția fizică și afectivă zilnică a copiilor, dezvoltarea și controlul asupra acestora, în 
concordanță cu regulamentele reţelei; 
2.  Răspunde de viața, securitatea și integritatea copilului; 
3.  Acționează ca persoană de referință pentru un număr de copii/tineri (unul sau mai mulți), în 
concordanță cu cerințele pentru persoana de referință din cadrul R.A. ,,Casa Mea”; 
4.  Discută în mod individual cu copii/tinerii despre problemele care îi preocupă, îi ajută să-și dezvolte 
deprinderile pentru viață independentă și autonomie personală;  
5. Crează Planul de Intervenție Specifică al copiilor/tinerilor, periodic, la 3 luni, în scopul stimulării 
creșterii și dezvoltării acestora , alături de echipa pluridisciplinară; 
6.  Invită copilul să participe la întocmirea Planului de Intervenție Specifică; 
7. Participă împreună cu managerul de caz la implementarea Planului Individualizat de Protecție; 
8.  Se ocupă efectiv de copiii care vor merge la școală (lecții, ședințe cu părinții, serbări etc); 
9.  Asigură prezența copiilor la școală, cunoaște situația școlară a acestora și acționează în consecință 
in vederea recuperării, stimulării și sprijinirii în efectuarea temelor; 
10. Prepară  hrana corespunzătoare pentru copii, asigurându-le o dietă echilibrată și hrănitoare;  
11. Consultă copiii cu privire la întocmirea meniului săptămânal și a programului de recreere; 
12. În cazul în care sunt copii bolnavi, educatorul aflat pe tură, îi însoțește pe aceștia la medic și se 
ocupă de procurarea medicamentelor prescrise, iar la nevoie se va interna cu copilul;  
13. Cunoaște și ia  toate măsurile necesare pentru a evita răspândirea condițiilor de contaminare cu 
HIV; 
14.  Inițiază, supraveghează și  participă direct la programul de joacă și programul instructiv – educativ 
al copiilor; 
15. Organizează serbări cu copii (8 Martie, Crăciun, Paște, 1 Iunie , etc); 
16. Organizează sărbătorirea zilelor de naștere a copiilor (tort, masă festivă etc); 
17. Organizează activități recreative: plimbări în parc, vizitare de muzee, drumeții, etc; 
18. Formează deprinderi potrivite vârstei copilului, cum ar fi: modelaj, decupat, lucru manual, desen, 
etc; 
19. Se preocupă de creearea unui ambient plăcut în apartamente: aranjarea mobilierului, tablourilor , 
ghivece cu flori, etc, solicând părerea copiilor;  
20. Transmite informațiile scris și verbal, referitoare la copii și administrarea cotidiană a 
apartamentului, la intâlnirile de la începutul și la sfârșitul fiecărui schimb de tură; 
21.  Informează urgent conducerea rețelei, cu privire la producerea unor evenimente deosebite; 
22.Ține evidențele scrise zilnic referitoare la copii și la administrarea efectivă a apartamentului 
(completarea la zi a registrelor pentru consumuri alimentare și nealimentare, medicamente etc); 
23. Asigură buna întreținere a mobilierului și echipamentului (inclusiv jucării) din dotare; 
24. Execută orice altă sarcină care poate să apară în timpul practicării unei bune îngrijiri a copiilor 
(integrarea socială în gradinițe, școli, cumpărături împreună cu copilul, propuneri pentru stimularea 
copiilor cu rezultate foarte bune la învațătură sau talente în diferite domenii); 
25. Menține un standard ridicat de igienă și curațenie în cadrul apartamentului;  
26. Participă la curațenia generală lunară din cadrul apartamentului; 
27. Participă la toate ședințele propuse de șeful de rețea; 
28.Participă la activități comune desfășurate cu instituțiile cu care există parteneriate, protocoale de 
colaborare;  



9 
 

29. Respectă regulamentul de organizare și funcționare, regulamentul intern, metodologia de 
organizare și funcționare, codul etic, notele interne emise de șeful  reţelei; 
30. Respectă confidențialitatea dosarelor copiilor/tinerilor cu care lucrează; 
31. Desfasoară activități pe baza principiilor deontologiei profesionale; 
32. Își însușește caracteristicile constructive și funcționale ale instalațiilor și echipamentelor de muncă 
la care lucrează; 
33. Respectă normele specifice locului de muncă în domeniul Securității și Sănătății în Muncă 
conform anexei nr. 52511/10.10.2011 și a normelor pentru Situații de Urgență;    
34. Îndeplinește și alte sarcini aferente postului ocupat  conform pregătirii sale  profesionale. 
 

 
ATRIBUȚII DE SERVICIU PENTRU POSTUL DE  MUNCITOR CALIFICAT 

la  CENTRUL REZIDENTIAL „PRO-FAMILIA” 
 

1. Intocmeste referate de necesitate pentru procurarea materialelor, necesare pentru 
intreţinerea,repararea instalaţiilor şi obiectelor de uz casnic ; 

2. Executa lucrarile de intretinere si reparatii la instalatiile sanitare,apa-canal,incalzire ,centrale 
termice, cât si a aparatelor electrocasnice ( maşini de spălat , televizoare , etc);asigurand o 
functionare normala; 

3. Raspunde de intretinerea si repararea instalatiilor electrice; 
4. Efectuează reparaţiile necesare in ordinea urgenţelor ; 
5. Notează in caietul de reparaţii ale fiecărui complex reparaţia făcută , casa si data in eventualitatea 

că reparatia nu a putut fi efectuată se vor specifica motivele ; 
6. Asigură in cadrul atelierului necesarul de materiale si scule pentru desfăsurarea in condiţii optime 

a activităţii sale, raspunde de inventarul atelierului(materiale si unelte); 
7. Intocmeşte un raport lunar către seful CR Pro-Familia , din care să rezulte ce activităţi a avut in 

luna respectivă , ce greutăti a întampinat in activitatea sa , ce sugestii are pentru imbunătaţirea 
acestor aspecte ; 

8. Colaborează cu administratorul pentru buna aprovizionare , intretinere si funcţionare a tuturor 
instalatiilor din cadrul centrului. 

9. Colaboreaza cu echipele de lucru din afara unitatii care sunt solicitate pentru lucrari ce depasesc 
competenta profesionala a salariatilor proprii; 

10. Promovează si  intreţine relaţii bune de lucru cu ceilalti angajaţi ; 
11. Respectă normele specifice locului de muncă in domeniul securitătii si sănătătii in muncă conform 

anexei 52574/10.10.2011 ,si a celor pentru situaţii de urgentă; 
12. Îndeplineşte si atribuţiile de sofer ,pe perioada concediului  de odihnă a incapacităţii temporare de 

muncă , concediului fără plată sau evenimente deosebite a soferului; 
13. Asigura intretinerea spatiilor verzi si a locurilor de joaca din curte; 
14. Asigura permanenta la locul de munca pentru rezolvarea reparatiilor urgente in afara programului 

de lucru,prin rotatie cu ceilalti muncitori ; 
15. Indeplineste si alte sarcini aferente postului ocupat.  
 
 

ATRIBUȚII DE SERVICIU PENTRU POSTUL DE  ASISTENT SOCIAL 
la  CENTRUL MULTIFUNCȚIONAL PENTRU TINERI ÎN DIFICULTATE ”HENRI 

COANDĂ”  
 

1. Să cunoască și să își desfășoare întreaga activitate, în conformitate cu prevederile Legii nr. 
292/2011, privind exercitarea profesiei de asistent social cu drept de liberă practică în limita 
competențelor de specialitate atestate; 

2. Organizează ateliere educaţionale pentru tineri și activitatea grupurilor de suport; 



10 
 

3. Monitorizează situația beneficiarului și aplică Planul Individual de Intervenție (PII) ca responsabil 
de caz; 

4. Evaluează din punct de vedere bio-psiho-social și ține evidența fișelor de monitorizare; 
5. Aplică chestionare şi teste pentru evaluarea tinerilor, conform specificului centrului; 
6. Asigură programe de consiliere privind orientarea în carieră a tinerilor în dificultate; 
7. Oferă asistenţă şi informare părinţilor/reprezentant legal pentru a face faţă dificultăţilor psiho-

sociale, pentru dezvoltarea competenţelor parentale şi sprijină beneficiarii atunci când apar 
probleme în dezvoltarea acestora; 

8. Participă la activități de formare a specialiștilor/beneficiarilor pentru profesionalizarea acestora, 
conform cursurilor atestate la nivelul DGASPC Bacau; 

9. Se deplasează în teren împreună cu membrii echipei și colaborează cu autorităţile publice locale 
din comunitate; 

10. Respectă deontologia profesională în cadrul activităţilor desfăşurate şi păstrează confidenţialitatea 
informaţiilor; 

11. Desfăşoară activităţi pentru promovarea imaginii Centrului Multifuncțional pentru Tineri în 
Dificultate ”Henri Coandă” în comunitate, la nivelul județului Bacău; 

12. Participă la şedinţe de formare profesională continuă, cursuri de specialitate, de perfecţionare, 
conferinţe, etc; 

13. Îndeplinește și alte atribuții în domeniul protecției copilului și promovarea tânărului, aferente 
postului ocupat; 

14. Asigură serviciul de coordonator pe unitate, consemnând întreaga activitate în registrul SU; 
15. Cunoaște și respectă normele de sănătate și securitate în muncă precum și cele privind situațiile de 

urgență, prevăzute în nota internă nr. 52496/10.10.2011, emisă de DGASPC Bacău, anexă la 
prezenta fișă de post. 

 
 

ATRIBUȚII DE SERVICIU PENTRU POSTUL DE  MUNCITOR CALIFICAT 
la  CENTRUL MULTIFUNCȚIONAL PENTRU TINERI ÎN DIFICULTATE ”HENRI 

COANDĂ”  
 

1. Procură materiale necesare pentru intreţinerea instalaţiilor şi obiectelor de uz casnic; 
2. Efectuează reparaţiile necesare in ordinea urgenţelor; 
3. Notează în caietul de reparaţii ale centrului reparaţia făcută, data, iar în eventualitatea că reparatia 

nu a putut fi efectuată se vor specifica motivele; 
4. Asigură in cadrul atelierului necesarul de materiale şi scule pentru desfăşurarea în condiţii optime a 

activităţii sale; 
5. Intocmeşte un raport lunar către şeful centrului, din care să rezulte ce activităţi a avut în luna 

respectivă, ce greutăţi a întimpinat în activitatea sa, ce sugestii are pentru imbunătăţirea acestor 
aspecte; 

6. Colaborează cu administratorul pentru buna aprovizionare, întreţinere şi funcţionare a centralelor 
termice cât şi a aparatelor electrocasnice (maşini de spălat, televizoare , etc); 

7. Promovează şi  intreţine relaţii bune de lucru cu ceilalti angajaţi; 
8. Respectă ROI,ROF,MOF, şi notele interne emise de seful de centru; 
9. Desfăşoară activităţi pe baza principiilor deontologice profesionale; 

10. Respectă normele specifice locului de muncă în domeniul securităţii şi sănătaţii în muncă, 
conform prezentei anexe nr. 52642/10.10.2011 şi a celor pentru situaţii de urgentă; 

11. Îndeplineşte şi alte sarcini aferente  postului ocupat. 
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ATRIBUȚII DE SERVICIU PENTRU POSTUL DE  ASISTENT SOCIAL 
la CENTRUL PENTRU INTERVENŢIE ÎN REGIM DE URGENŢĂ PENTRU COPILUL 

ABUZAT, NEGLIJAT, EXPLOATAT ŞI PĂRĂSIT ÎN UNITĂŢILE SANITARE – 
TELEFONUL COPILULUI „983” 

 
Aplică prevederile Legii nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, 

republicată, Standardele minime obligatorii pentru telefonul copilului, Metodologia privind realizarea 
obligaţiilor ce revin autorităţilor administraţiei publice locale, instituţiilor şi profesioniştilor implicaţi 
în intervenţia în cazurile de copii părăsiţi în unităţile sanitare, după cum urmează: 

1. Preia semnalările telefonice la Telefonul Copilului “983” cu privire la situaţiile de abuz, 
neglijare, exploatare și părăsire în unitatea sanitară a copilului şi analizează orice alt tip de 
sesizare repartizată prin rezoluţia directorului de resort prin care se aduce la cunoştinţă cazul 
unui copil aflat în situaţie de risc; 

2. Asigură confidenţialitatea persoanei care apelează telefonul copilului şi a informaţiilor legate 
de caz faţă de publicul larg, mass-media şi alţi profesionişti care nu sunt implicaţi în 
soluţionarea lui, cu excepţia situaţiilor prevăzute în mod expres de lege; 

3. Evaluează nevoile imediate ale beneficiarilor şi potenţialul de risc cu privire la problematica 
identificată; 

4. Acordă asistenţă şi consiliere telefonică pentru depăşirea situaţiilor de criză şi soluţionează 
adecvat cazurile semnalate; 

5. Îndeplinește procedura prevăzută de legislația în vigoare privind copiii părăsiți în unitățile 
sanitare; 

6. Oferă beneficiarilor informaţii şi servicii adecvate nevoilor lor, precum şi recomandări pentru 
soluţionarea situaţiilor care i-au determinat să apeleze telefonul copilului; 

7. Contactează, telefonic şi în scris, autorităţile locale de la domiciliul familiei și/sau alte instituții 
pentru transmiterea informaţiilor inițiale primite şi solicită efectuarea demersurilor ce le revin 
acestora în conformitate cu legislaţia în vigoare; 

8. Se deplasează în teren ca membru al echipei mobile în scopul evaluării iniţiale, intervenţiei în 
situaţii de urgenţă, preia copiii în sistemul de protecție atunci când dezvoltarea lor bio-psiho-
socială este pusă în pericol acționând în interesul superior al copilului și respectând dispozițiile 
legislației în vigoare; 

9. Evaluează relaţia dintre părinţi şi copil, înţelegerea părinţilor în ceea ce priveşte nevoile bio-
psiho-sociale ale copilului şi capacitatea de a veni în întâmpinarea acestor nevoi prin consiliere 
de specialitate şi informare; 

10. Întocmeşte raportul de evaluare iniţială, iar în situţia în care cazul se confimă formulează 
propunerea de instituire a unei măsuri de protecţie specială şi solicită desemnarea unui manager 
de caz; 

11. Transmite managerului de caz desemnat toate informaţiile cu privire la situaţia copilului şi 
actele existente la dosarul copilului; 

12. Orientează cazurile care nu sunt de competenţa centrului către alte servicii din cadrul 
D.G.A.S.P.C. Bacău sau către alte instituţii abilitate să intervină pentru soluţionarea lor; 

13. Utilizează în activitatea sa instrumentele de lucru ale centrului; 
14. Contribuie la realizarea de statistici lunare, trimestriale, semestriale, anuale şi a bazei de date 

privind problematica abuzului, neglijarii, exploatării și părăsirii copilului în unitățile sanitare; 
15. Colaborează permanent cu direcţiile/serviciile/birourile/compartimentele de asistenţă socială de 

la nivelul primăriilor, poliție, alte instituţii care sunt implicate în rezolvarea situaţiilor aflate în 
evidenţa centrului;  

16. Asigură accesul permanent al membrilor comunităţii, instituţiilor de stat şi private la telefonul 
copilului precum şi intervenţia în situaţiile de urgenţă ca membru al echipei mobile, prin 
efectuarea serviciului de permanenţă, în baza planificării existente.Efectuarea permanenţei se 
realizează fie prin preluarea la domiciliu a mobilului de serviciu pe care este direcţionat 
Telefonul Copilului 0234/983, fie este al doilea membru al echipei mobile. Permanenţa 
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serviciului este asigurată după terminarea programului normal de lucru, în perioada sfârşitului 
de săptămână şi a sărbătorilor legale, conform graficului întocmit. 

17. Contribuie la dezvo ltarea unor activităţi de informare şi promovare a serviciilor oferite în 
interesul superior al copilului; 

18. Participă ca membru activ al echipei centrului, respectând principiile de lucru în comun si al 
acordării de suport, atunci când situaţia o  impune, în scopul soluţionării cazurilor; 

19. Participă la elaborarea, implementarea şi perfecţionarea procedurilor de lucru specifice 
centrului; 

20. Respectă normele de etică şi deontologie profesională în relaţiile cu persoanele din afara 
instituţiei, colegii de muncă şi colaboratori în toată activitatea pe care o desfăşoară; 

21. Studiază, cunoaşte şi respectă legislaţia specifică în vigoare, politicile sociale şi alte acte 
normative care îi guvernează activitatea; 

22. Respectă Regulamentul de organizare şi funcţionare şi Regulamentul intern ale centrului; 
23. Îndeplineşte obligaţia de a-şi însuşi şi respecta normele de S.S.M. şi I.S.U. conform cu tematica 

specifică prevazuta în fişa personală de instructaj. 
 

 
ATRIBUȚII DE SERVICIU PENTRU POSTUL DE  SOFER 

la CENTRUL PENTRU INTERVENŢIE ÎN REGIM DE URGENŢĂ PENTRU COPILUL 
ABUZAT, NEGLIJAT, EXPLOATAT ŞI PĂRĂSIT ÎN UNITĂŢILE SANITARE – 

TELEFONUL COPILULUI „983” 
 

1. Asigură permanența și intervenția în regim de urgență a echipei mobile din cadrul centrului, 
precum și siguranța acestora și a beneficiarilor pe durata deplasării. Face parte din echipa  de 
permanenţă şi însoţeşte echipa mobilă a centrului în teren  pentru cazurile primite TC 0234/983 
după terminarea programului de lucru, la sfârşit de săptămână, în perioada sărbătorilor legale şi 
a zilelor declarate libere prin acte normative, conform graficului lunar de permanenţă întocmit. 

2. Răspunde de întreţinerea, repararea şi exploatarea autoturismului pe care îl are în primire, 
precum şi de accesoriile acestuia; 

3. Completează foile de parcurs conform traseelor efectuate, confirmarea fiind dată de către 
delegatul instituţiei care efectuează deplasarea, precum şi prin semnăturile şi ştampilele din 
partea instituţiilor de referinţă; 

4. Are obligaţia respectării traseului stabilit, precum şi de a se încadra în normele de consum 
aprobate; 

5. Fiecare foaie de parcurs se va preda cu calculul kilometrilor parcurşi şi a consumului de 
carburant aferent traseului deplasării efectuate; 

6. Întocmeşte referatele pentru piesele de schimb, lubrifianţi, efectuarea reviziilor tehnice şi a 
celorlalte intervenţii conform normativelor în vigoare şi cărţii tehnice a autovehiculului; 

7. Garează autoturismul în afara orelor de program în spaţiile şi condiţiile stabilite de conducerea 
instituţiei şi normele legale de lucru; 

8. Are obligaţia de a întreţine autoturismul în stare de funcţionare conform parametrilor tehnici de 
funcţionare, în stare perfectă de curăţenie; 

9. Are obligaţia ca la începerea programului, dacă şeful ierarhic nu a precizat altfel, să aibă 
autoturismul în stare de funcţionare (alimentat, spălat interior şi exterior) 

10. Este responsabil de consecinţele rezultate ca urmare a încălcării regulilor privind circulaţia pe 
drumurile publice; 

11. Respectă deontologia profesională şi confidenţialitatea informaţiilor în activitatea desfăşurată; 
12. Studiază, cunoaşte şi respectă legislaţia specifică în vigoare, care îi guvernează activitatea; 
13. Respectă Regulamentul de organizare şi funcţionare şi Regulamentul intern ale ale centrului; 
14. Îndeplineşte obligaţia de a-şi însuşi şi respecta normele de S.S.M. şi I.S.U. conform cu tematica 

specifică prevazuta în fişa personală de instructaj. 
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ATRIBUȚII DE SERVICIU PENTRU POSTUL DE  REFERENT 
la CENTRUL PENTRU INTERVENŢIE ÎN REGIM DE URGENŢĂ PENTRU COPILUL 

ABUZAT, NEGLIJAT, EXPLOATAT ŞI PĂRĂSIT ÎN UNITĂŢILE SANITARE – 
TELEFONUL COPILULUI „983” 

 
1. Preia semnalările telefonice la Telefonul Copilului “983” cu privire la situaţiile de abuz, 

neglijare, exploatare și părăsire în unitatea sanitară a copilului şi analizează orice alt tip de 
sesizare repartizată prin rezoluţia directorului de resort prin care se aduce la cunoştinţă cazul 
unui copil aflat în situaţie de risc; 

2. Asigură confidenţialitatea persoanei care apelează telefonul copilului şi a informaţiilor legate 
de caz faţă de publicul larg, mass-media şi alţi profesionişti care nu sunt implicaţi în 
soluţionarea lui, cu excepţia situaţiilor prevăzute în mod expres de lege; 

3. Evaluează nevoile imediate ale beneficiarilor şi potenţialul de risc cu privire la problematica 
identificată; 

4. Acordă asistenţă şi consiliere telefonică pentru depăşirea situaţiilor de criză şi soluţionează 
adecvat cazurile semnalate; 

5. Oferă beneficiarilor informaţii şi servicii adecvate nevoilor lor, precum şi recomandări pentru 
soluţionarea situaţiilor care i-au determinat să apeleze telefonul copilului; 

6. Contactează, telefonic şi în scris, autorităţile locale de la domiciliul familiei și/sau alte instituții 
pentru transmiterea informaţiilor inițiale primite şi solicită efectuarea demersurilor ce le revin 
acestora în conformitate cu legislaţia în vigoare; 

7. Se deplasează în teren ca membru al echipei mobile în scopul evaluării iniţiale, intervenţiei în 
situaţii de urgenţă, preia copiii în sistemul de protecție atunci când dezvoltarea lor bio-psiho-
socială este pusă în pericol acționând în interesul superior al copilului și respectând dispozițiile 
legislației în vigoare; 

8. Evaluează relaţia dintre părinţi şi copil, înţelegerea părinţilor în ceea ce priveşte nevoile bio-
psiho-sociale ale copilului şi capacitatea de a veni în întâmpinarea acestor nevoi prin consiliere 
de specialitate şi informare; 

9. Întocmeşte raportul de evaluare iniţială, iar în situţia în care cazul se confimă formulează 
propunerea de instituire a unei măsuri de protecţie specială şi solicită desemnarea unui manager 
de caz; 

10. Transmite managerului de caz desemnat toate informaţiile cu privire la situaţia copilului şi 
actele existente la dosarul copilului; 

11. Orientează cazurile care nu sunt de competenţa centrului către alte servicii din cadrul 
D.G.A.S.P.C. Bacău sau către alte instituţii abilitate să intervină pentru soluţionarea lor; 

12. Utilizează în activitatea sa instrumentele de lucru ale centrului; 
13. Contribuie la realizarea de statistici lunare, trimestriale, semestriale, anuale şi administrează 

baza de date privind problematica abuzului, neglijarii, exploatării și părăsirii copilului în 
unitățile sanitare; 

14. Colaborează permanent cu direcţiile/serviciile/birourile/compartimentele de asistenţă socială de 
la nivelul primăriilor, poliție, alte instituţii care sunt implicate în rezolvarea situaţiilor aflate în 
evidenţa centrului;  

15. Asigură accesul permanent al membrilor comunităţii, instituţiilor de stat şi private la telefonul 
copilului precum şi intervenţia în situaţiile de urgenţă ca membru al echipei mobile, prin 
efectuarea serviciului de permanenţă, în baza planificării existente.Efectuarea permanenţei se 
realizează fie prin preluarea la domiciliu a mobilului de serviciu pe care este direcţionat 
Telefonul Copilului 0234/983, fie este al doilea membru al echipei mobile. Permanenţa 
serviciului este asigurată după terminarea programului normal de lucru, în perioada sfârşitului 
de săptămână şi a sărbătorilor legale, conform graficului întocmit. 

16. Contribuie la dezvoltarea unor activităţi de informare şi promovare a serviciilor oferite în 
interesul superior al copiilor; 

17. Participă ca membru activ al echipei centrului, respectând principiile de lucru în comun si al 
acordării de suport, atunci când situaţia o  impune, în scopul soluţionării cazurilor; 
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18. Participă la elaborarea, implementarea şi perfecţionarea procedurilor de lucru specifice 
centrului; 

19. Respectă normele de etică şi deontologie profesională în relaţiile cu persoanele din afara 
instituţiei, colegii de muncă şi colaboratori în toată activitatea pe care o desfăşoară; 

20. Studiază, cunoaşte şi respectă legislaţia specifică în vigoare, politicile sociale şi alte acte 
normative care îi guvernează activitatea; 

21. Respectă Regulamentul de organizare şi funcţionare şi Regulamentul intern ale centrului; 
22. Îndeplineşte obligaţia de a-şi însuşi şi respecta normele de S.S.M. şi I.S.U. conform cu tematica 

specifică prevazuta în fişa personală de instructaj; 
23. Gestionează circuitul documentelor. 

 
 

ATRIBUȚII DE SERVICIU PENTRU POSTUL DE  PSIHOLOG 
la CENTRUL PENTRU INTERVENŢIE ÎN REGIM DE URGENŢĂ PENTRU COPILUL 

ABUZAT, NEGLIJAT, EXPLOATAT ŞI PĂRĂSIT ÎN UNITĂŢILE SANITARE – 
TELEFONUL COPILULUI „983” 

 
 

1. Preia semnalările telefonice la Telefonul Copilului “983” cu privire la situaţiile de abuz, neglijare, 
exploatare și părăsire în unitatea sanitară a copilului şi analizează orice alt tip de sesizare 
repartizată prin rezoluţia directorului de resort prin care se aduce la cunoştinţă cazul unui copil 
aflat în situaţie de risc; 

2. Asigură confidenţialitatea persoanei care apelează telefonul copilului şi a informaţiilor legate de 
caz faţă de publicul larg, mass-media şi alţi profesionişti care nu sunt implicaţi în soluţionarea lui, 
cu excepţia situaţiilor prevăzute în mod expres de lege; 

3. Evaluează nevoile imediate ale beneficiarilor şi potenţialul de risc cu privire la problematica 
identificată; 

4. Acordă asistenţă şi consiliere psihologică telefonică pentru depăşirea situaţiilor de criză şi 
soluţionează adecvat cazurile semnalate; 

5. Asigură evaluarea psihologică clinică şi intervenţia psihologică clinică prirnară-consilierea 
psihologică prirnară copilului şi/sau familiei. 

6. Oferă beneficiarilor informaţii şi servicii adecvate nevoilor lor, precum şi recomandări din punct de 
vedere psihologic pentru soluţionarea situaţiilor care i-au determinat să apeleze telefonul copilului; 

7. Contactează, telefonic şi în scris, autorităţile locale de la domiciliul familiei și/sau alte instituții 
pentru transmiterea informaţiilor inițiale primite şi solicită efectuarea demersurilor ce le revin 
acestora în conformitate cu legislaţia în vigoare; 

8. Se deplasează în teren ca membru al echipei mobile în scopul evaluării iniţiale, intervenţiei în 
situaţii de urgenţă, preia copiii în sistemul de protecție atunci când dezvoltarea lor bio-psiho-
socială este pusă în pericol acționând în interesul superior al copilului și respectând dispozițiile 
legislației în vigoare; 

9. Evaluează psihologic relaţia dintre părinţi şi copil, înţelegerea părinţilor în ceea ce priveşte nevoile 
bio-psiho-sociale ale copilului şi capacitatea de a veni în întâmpinarea acestor nevoi prin consiliere 
psihologică şi informare; 

10. Întocmeşte raportul de evaluare iniţială, iar în situţia în care cazul se confimă formulează 
propunerea de instituire a unei măsuri de protecţie specială şi solicită desemnarea unui manager de 
caz; 

11. Transmite managerului de caz desemnat toate informaţiile cu privire la situaţia copilului şi actele 
existente la dosarul copilului; 

12. Orientează cazurile care nu sunt de competenţa centrului către alte servicii/centre/complexe din 
cadrul D.G.A.S.P.C. Bacău sau către alte instituţii abilitate să intervină pentru soluţionarea lor; 

13. Utilizează în activitatea sa instrumentele de lucru ale centrului; 
14. Contribuie la realizarea de statistici lunare, trimestriale, semestriale, anuale şi a bazei de date 

privind problematica abuzului, neglijarii, exploatării și părăsirii copilului în unitățile sanitare; 
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15. Colaborează permanent cu direcţiile/serviciile/birourile/compartimentele de asistenţă socială de la 
nivelul primăriilor, poliție, alte instituţii care sunt implicate în rezolvarea situaţiilor aflate în 
evidenţa centrului;  

16. Asigură accesul permanent al membrilor comunităţii, instituţiilor de stat şi private la telefonul 
copilului precum şi intervenţia în situaţiile de urgenţă ca membru al echipei mobile, prin efectuarea 
serviciului de permanenţă, în baza planificării existente. Efectuarea permanenţei se realizează fie 
prin preluarea la domiciliu a mobilului de serviciu pe care este direcţionat Telefonul Copilului 
0234/983, fie este al doilea membru al echipei mobile. Permanenţa serviciului este asigurată după 
terminarea programului normal de lucru, în perioada sfârşitului de săptămână şi a sărbătorilor 
legale, conform graficului întocmit. 

17. Contribuie la dezvoltarea unor activităţi de informare şi promovare a serviciilor oferite în interesul 
superior al copiilor; 

18. Participă ca membru activ al echipei centrului, respectând principiile de lucru în comun și al 
acordării de suport, atunci când situaţia o  impune, în scopul soluţionării cazurilor; 

19. Participă la elaborarea, implementarea şi perfecţionarea procedurilor de lucru specifice centrului; 
20. Respectă normele de etică şi deontologie profesională în relaţiile cu persoanele din afara instituţiei, 

colegii de muncă şi colaboratori în toată activitatea pe care o desfăşoară; 
21. Studiază, cunoaşte şi respectă legislaţia specifică în vigoare, politicile sociale şi alte acte normative 

care îi guvernează activitatea; 
22. Respectă Regulamentul de organizare şi funcţionare şi Regulamentul intern ale centrului; 
23. Îndeplineşte obligaţia de a-şi însuşi şi respecta normele de S.S.M. şi I.S.U. conform cu tematica 

specifică prevazută în fişa personală de instructaj. 
 
 

ATRIBUȚII DE SERVICIU PENTRU POSTUL DE  ADMINISTRATOR 
la COMPLEXUL DE SERVICII PENTRU INTERVENȚIE SPECIALIZATĂ ÎN DOMENIUL 

PROTECȚIEI FAMILIEI ȘI A DREPTURILOR COPILULUI 
 

 

1. Rezolvă împreună cu muncitorul, problemele administrativ-gospodăreşti și de întreținere; 

2. Intocmește planul de muncă lunar al compartimentului administrativ, muncitor, magaziner, 
reprezentând sarcinile concrete si urmăreşte aplicarea lor, plan pe care il supune aprobării 
economistului, șefului de complex; 

3. Aduce la cunoştinţa conducerii, cazurile în care cei aflaţi în colaborare dau dovadă de 
incorectitudine sau incapacitate în îndeplinirea sarcinilor de serviciu; 

4. Solicită dotarea corespunzătoare cu mijloace fixe şi obiecte de inventar pentru primirea, stocarea 
și eliberarea bunurilor alimentare și nealimentare din magazia centrului; 

5. Asigură aprovizionarea centrului în baza referatelor de necesitate pe care le intocmeste pentru 
alimente, echipament, materiale de curățenie, cazarmament, materiale de igienă, materiale pentru  
reparații, materiale cu caracter funcțional, combustibil, etc;  

6. Răspunde material pentru pagubele din gestiunea sa; 

7. Completează actele cu privire la operatiunile din gestiunea sa, date înregistrate în evidenţa tehnică 
operativă a locului de intrare-ieșire, depozitare și predă documentele semnate economistului;  

8. Asigură şi se preocupă de repararea clădirii şi a obiectelor inventarului complexului (referate 
aprovizionare cu materiale, plan de lucru muncitori); 

9. Repartizează pe subgestiuni obiectele de inventar si mijloacele fixe în baza necesarelor de 
aprovizionare și controlează felul în care sunt păstrate și folosite acestea; 

10. Intocmeşte și completează registrul inventar al bunurilor materiale existente în complex; 
11. Efectuează control asupra bunurile complexului și felul în care sunt păstrate și folosite acestea; 
12. Se preocupă de aducerea deconturilor justificative pe care le predă economistului; 
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13. Îndeplinește și atribuţiile de magaziner pe perioada concediului de odihnă a acestuia, a concediului 
pentru incapacitate temporară de muncă, a concediului fără plată sau pentru evenimente deosebite; 

14. Întocmește împreună cu economistul planul anual de achiziţii; 
15. Face propuneri de casare a obiectelor de inventar(consultând șeful de complex), pregăteşte și 

asigură operatiunea de inventariere anuală a patrimoniului la cerere sau inopinată a gestiunilor din 
complex, respectând legislaţia în vigoare; 

16. Intocmeşte necesarul lunar de alimente, materiale de curăţenie, materiale de reparaţii, obiecte de 
inventar pe complex în funcţie de vârsta si nevoile beneficiarilor protejaţi, pe baza referatelor de 
necesitate din complex; 

17. Intocmeşte referate de necesitate scrise pentru fiecare achiziţie făcută, referate ce vor fi adresate 
economistului spre avizare și înscrierea articolului bugetar, apoi spre aprobarea șefului de 
complex;  

18. Intocmește lunar necesarul reparaţiilor din complex, menționând urgenţele, necesar pe care îl 
trimite economistului spre avizare, apoi muncitorului de întreţinere pentru a-l executa; 

19. Se preocupă de găsirea ofertelor pentru bunuri și lucrări pentru care Direcția Generală de Asistență 
Socială și Protecția Copilului nu are contracte de achiziții; 

20. Verifică lunar activitatea muncitorului prin caietul de reparaţii din complex;  

21. Dispune livrarea pe bonurile de consum si bonurile de predare a bunurilor din magazie primite  
alături de magaziner; 

22. Se ocupă de obţinerea/reînnoirea autorizaţiilor necesare funcționării complexului, conform 
normativelor legale în vigoare; 

23. Respectă normele specifice locului de muncă în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă conform 
anexei nr.52519/10.10.2011, și a celor pentru situaţii de urgenţă. 

24. Indeplineşte şi alte sarcini aferente postului ocupat. 
 
 

ATRIBUȚII DE SERVICIU PENTRU POSTUL DE  PSIHOLOG 
la COMPLEXUL DE SERVICII PENTRU INTERVENȚIE SPECIALIZATĂ ÎN DOMENIUL 

PROTECȚIEI FAMILIEI ȘI A DREPTURILOR COPILULUI 
 
 

1. Realizează evaluarea iniţială a cazului împreună cu asistentul social conform metodologiei de lucru 
și în termenul stabilit de către șeful de complex; 

2. Realizează evaluarea psihologică inițială, intermediară și finală a victimei violenței în familie; 
3. Evaluează ariile cognitiv-comportamentale, subiectiv-emoționale, de relaționare și de personalitate 

ale victimelor violenței domestice; 
4. Evaluează psihologic și intervine terapeutic în situații de risc: risc suicidar, tulburări psihice, 

victimizare, heteroagresivitate, automutilare, etc; 
5. Realizează diagnoza beneficiarilor prin instrumente standardizate şi validate științific; 
6. Întocmeşte raportul de evaluare detaliată a cazului; 
7. Elaborează şi implementează împreună cu echipa Planul de Intervenţie Specializat pentru 

beneficiar, în maxim 5 zile de la realizarea evaluării detaliate; 
8. Revizuieşte Planul de Intervenţie Specializat ori ce cîte ori apar modificări semnificative in planul 

psihologic al beneficiarului; 
9. Elaborarează programe individualizate pentru terapia deficienţelor în planul dezvoltării psiho-

afective și relaționale;  
10. Oferă servicii de terapie psihologică și consiliere psihologică la solicitarea beneficiarului; 
11. Asigură consiliere vocațională / orientare școlară și profesională victimelor violenței domestice; 
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12. Mediază şi negociează situaţiile cu un potenţial conflictogen ridicat; 
13. Relaţionează cu familia beneficiarului prin implicarea acesteia în realizarea obiectivelor stabilite în 

programele individualizate acolo unde există această posibilitate;  
14. Asigură monitorizarea cazurilor pentru o perioadă de trei luni, cu posibilitatea prelungirii sau 

reducerii intervențiilor specifice; 
15. Propune închiderea cazului în momentul în care rapoartele de monitorizare evidențiază faptul că 

asistarea psihologică a clientului nu mai este necesară; 
16. Organizează work-shop-uri privind prevenirea și combaterea violenței în familie; 
17. Colaborează cu personalul din complex în scopul formării/consolidării şi dezvoltării echipei 

multidisciplinare;  
18. Colaborează cu autorităţile publice locale din comunitatea în care locuieşte beneficiarul și participă 

la programe inițiate de acestea în scopul prevenirii actelor de violență domestică; 
19. Colaborează cu autoritățile locale, alte instituții publice și private cu atribuții în domeniul protecției 

socialeîn scopul inițierii și dezvoltării de programe de interes comun; 
20. Participă la şedinţe de formare profesională continuă, cursuri de specialitate, de perfecţionare, 

conferinţe, stagii profesionale în domeniile care asigură optimizarea activității serviciului și funție 
de nevoile individuale de dezvoltare personală a terapeutului, etc.; 

21. Desfăşoară activităţi în cadrul compartimentului conform metodologiei de lucru/procedurilor, fişei 
postului şi a regulamentului de ordine interioară; 

22. Respectă codul deontologic conform Hotarârii nr. 4 CN / 2013 pentru a aprobarea codului 
deontologic al profesiei de psiholog cu drept de liberă practică și a codului de procedură 
disciplinară; 

23. Respectă normele specifice locului de muncă în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă, respectiv 
a celor privind situaţiile de urgenţă, prevăzute în anexa nr. 68455/18.09.2014 la prezenta fişă; 

24. Îndeplineşte şi alte atribuţii conform postului ocupat. 
 
 

ATRIBUȚII DE SERVICIU PENTRU POSTUL DE  CONSILIER JURIDIC 
la COMPLEXUL DE SERVICII SOCIALE PENTRU  INTERVENTIE IN SITUATII DE 

URGENTA  IN DOMENIUL PROTECTIEI COPILULUI       
 

• preia si analizează, impreuna cu ceilalti membri ai echipei de specialisti, sesizări ce aduc la 
cunoştinţă, situaţii de copii - victime ale traficului intern si international de persoane, copii 
identificati neinsotiti pe teritoriul altui stat, precum si alte categorii de beneficiari ai serviciilor de 
specialitate, din cadrul Complexului;  

• acordă asistenţă şi consiliere juridică de specialitate tuturor categoriilor de beneficiari ai 
Complexului, prin informări asupra drepturilor copilului şi familiei acestuia, în conformitate cu 
legislaţia specifică în vigoare; 

• se deplaseaza in teren, ca membru al echipei, in scopul evaluarii juridice  a beneficiarilor si 
familiei acestora; 

• asigura pregatirea prealabila a copilului pentru a participa la activitatea de audiere si se asigura ca 
acesta intelege scopul, motivatia si importanta unei colaborari eficiente cu institutiile abilitate; 

• stabileşte împreună cu membrii echipei, modalitatea de instituire a măsurilor de protecţie specială 
pentru beneficiari şi asigură suport juridic dosarelor ce urmează a fi prezentate Comisiei pentru 
Protecţia Copilului Bacău. 

• reprezintă Complexul  în cauzele aflate pe rolul instanţelor, parchetelor şi celorlalte instituţii cu 
competenţe jurisdictionale în domeniul de activitate, specific postului. 
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• participă şi iniţiază alături de echipa din cadrul Complexului întâlniri de lucru cu celelalte instituţii 
competente să instrumenteaza cazurile beneficiarilor  serviciului în vederea stabilirii procedurilor 
de colaborare interinstituţională. 

• asigură copilului capabil de discernamant asistenţă şi sprijin de specialitate în exercitarea dreptului 
său la libera exprimare a opiniei. 

• informează membrii echipei din cadrul complexului cu privire la noutăţile şi modificările 
legislative în domeniu şi înaintează propuneri în acest sens. 

• asigură suport juridic şi informează părinţii cu privire la obligaţiile pe care le au faţă de copii şi 
modalitatea de exercitare a demersurilor care se impun, conform legislaţiei în vigoare. 

• participă alături de membrii echipei la stabilirea obiectivelor strategiei judeţene anuale în 
domeniul protecţiei şi promovării drepturilor copiilor beneficiari ai serviciilor din cadrul 
complexului. 

• formulează răspunsuri argumentate juridic la solicitările  persoanele fizice şi juridice care sunt de 
competenţa complexului şi care privesc activitatea acestuia. 

• sprijina seful complexului, in calitatea sa de coordonator al Echipei Intersectoriale Locale in 
analiza competenta a cazurilor si in colaborarea eficienta cu institutiile partenere. 

• participa la orice proiect, campanie, actiune ce are ca obiectiv sustinerea serviciilor adresate 
beneficiarilor, in comunitate. 

• indeplineste atributii suplimentare de serviciu specifice functiei de consilier juridic la Centrul 
pentru management de caz si asistenta maternala, acestea fiind specificate in Anexa la Dispozitia 
nr.2957/20.10.2018 

• cunoaste si sa respecta normele de sanatate si securitate in munca, precum si a celor privind 
situatiile de urgenta, asa cum prevede Anexa nr.52496/10.10.2011, atasata la prezenta Fisa de 

post. 
 
                                                                                           

ATRIBUȚII DE SERVICIU PENTRU POSTUL DE  ECONOMIST 
la COMPLEXUL DE SERVICII SOCIALE PENTRU  INTERVENTIE IN SITUATII DE 

URGENTA  IN DOMENIUL PROTECTIEI COPILULUI       
 

1. Monitorizează întreaga activitate financiară a bugetelor alocate pe alternativele Complexului;   
2. Ţine evidenţa contabilă a cheltuielilor efectuate din bugetele alocate, pe fiecare alternativa atât 

pe conturi, cât şi potrivit clasificaţiilor bugetare;  
3. Întocmeşte documentele contabile în vederea decontării, prin aprobarea directorului general al 

DGASPC Bacău; 
4. Verifică şi înregistrează în contabilitate deconturile privind deplasările interne şi externe ale 

salariaţilor din cadrul Complexului;  
5. Organizează şi conduce evidenţa contabilă a sumelor primite din bugetele alocate, pe fiecare 

alternativa, de la ordonatorul principal de credite şi respectă încadrarea în creditele aprobate pe 
toate coordonatele clasificaţiei bugetare, în condiţiile legii; 

6. Reprezintă financiar şi contabil Complexul, în relaţiile cu DGASPC privind deconturile, cu 
furnizorii,  plăţile pentru salarii şi alte operaţiuni financiar contabile;  

7. Întocmeşte planul de venituri şi cheltuieli (bugetul) conform legii finanţelor;  
8. Monitorizează evidenţa contabilă privind efectuarea cheltuielilor prevăzute în bugetul de venituri 

şi cheltuieli aprobat din mijloace bugetare şi alte fonduri legal constituite, a gestiunii valorilor 
materiale, bunurilor în inventar şi mijloacele băneşti;  

9. Întocmeşte execuţia bugetară  trimestrială şi anuală pentru toate alternativele din cadrul 
Complexului; 

10. Ține evidența contabilă a consumului de combustibil pentru toate masinile, aflate in dotarea 
Complexului; 

11. Întocmeşte situaţia analitică şi sintetică lunară şi o transmite la DGASPC; 
12. Efectueaza şi alte operaţiuni finaciar – contabile ce  apar pe parcursul desfăşurării activităţii; 
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13. Rezolvă împreună cu alti salariati (administrator, muncitor, etc) problemele compartimentului 
administrativ (magazie, reparaţii, etc.) 

14. Lucrează în echipă şi are o comunicare profesională foarte bună cu membrii echipei; 
15. Întocmeşte referate lunare pentru alocaţia de hrană a beneficiarelor, bani de buzunar, materiale 

de curăţenie, reparaţii curente, rechizite, etc; 
16. Fundamentează şi transmite lunar necesarul de credite având în vedere necesităţile Complexului 

şi bugetul aprobat, îl înaintează serviciului economic-financiar contabil din cadrul DGASPC; 
17. Organizează  şi răspunde de inventarierea, respectiv casarea valorilor materiale, instruieşte 

personalul în vederea efectuării corecte a operaţiunilor de inventariere casare; verifică registrul 
de inventar al Complexului; 

18. Înstruieşte şi verifică periodic personalul care gestionează valori materiale; 
19. Constituie contracte de garanţii pentru cei responsabili şi urmăreşte modul de formare a 

garanţiilor materiale; 
20. Supune aprobării componenţa comisiei de recepţie, atât pentru materiale, cât şi pentru bunurile 

intrate în Complex prin dotări, din donaţii, sponsorizări şi întocmeşte atribuţiile comisiei de 
recepţie; 

21. Întocmeşte planul anual de achiziţii al Complexului; 
22. Respectă normele interne de funcţionare, regulamentul de organizare si funcţionare, metodologia 

de organizare si funcţionare, codul etic și notele interne emise de şeful Complexului, 
angajamentul de confidențialitate, circuitul documentelor; 

23. Comunică în scris orice abatere si neîndeplinire a atribuţiilor salariatilor responsabili, conform 
fişei postului și notelor interne; 

24. Pe data de 5-ale fiecarei luni, prezintă sefului de Complex o notă de informare pentru luna 
precedentă în care menţionează situatia confruntării dintre contabilitate si cele 2 magazii, plusuri 
sau minusuri şi propune măsuri de reglare a diferentelor, dacă există; 

25. Înregistrează, repartizează și comunică la timp salariaților în drept, dispozițiile cu privire la 
încadrarea, promovarea, sancționarea, suspendarea, modificarea și încetarea contractului 
individual de muncă al salariaților din cadrul complexului; 

26. Realizează, actualizează, gestionează și arhivează dosarele personale ale salariaților din cadrul 
Complexului; 

27. Completează și actualizează permanent baza de date (statul de personal) privind evidența 
personalului încadrat în unitate; 

28. Eliberează documente necesare întocmirii dosarele de acordare a pensiei pentru salariații din 
cadrul Complexului. De asemenea, redactează adeverințe pentru vechime în muncă sau 
acordare de sporuri la salariul de bază, ce fac obiectul acordării sau recalculării pensiei acestor 
categorii de personal; 

29. Completeaza la termen, formularele M500 pentru toti salariatii din cadrul Complexului, si le 
transmite pesoanelor responsabile din cadrul DGASPC; 

30. Informează periodic șeful de complex și personalul salariat cu noile reglementări apărute în 
domeniul legislației muncii, cu stadiul îndeplinirii sarcinilor de serviciu; 

31. Gestionează activitatea de formare profesională a personalului salariat din cadrul Complexului; 
32. Centralizează pontajele pe Complex, prin preluarea pontajului de la celelalte alternative; 
33. Calculează lunar concediile de odihnă și concediile medicale, cu plata în avans; 
34. Participă lunar la întocmirea statelor de plată la DGASPC Bacău; 
35. Întocmește dosarele de deduceri suplimentare ale salariaților din cadrul Complexului; 
36. Întocmește referatele privind orice modificare apărută în cursul lunii, referitor la salarizare 

pentru personalul angajat (modificare spor de vechime, acordare sporuri) și toate situațiile 
statistice solicitate de către serviciul resurse umane din cadrul DGASPC Bacău (Stadiul 
îndeplinirii planului anual de formare profesională, propuneri privind formarea profesională a 
salariaților, stadiul efectuării concediilor de odihnă trimestrial, planificarea anuală a concediilor 
de odihnă, SAN, etc.). 

37. Respectă normele specifice locului de muncă în domeniul securitătii si sănătăţii în muncă, 
respectiv a celor pentru situaţii de urgență; 
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38. Îndeplineşte si alte atribuţii, conform postului ocupat. 
 
                                                                                           

ATRIBUȚII DE SERVICIU PENTRU POSTUL DE  ASISTENT SOCIAL 
la COMPLEXUL DE SERVICII SOCIALE PENTRU  INTERVENTIE IN SITUATII DE 

URGENTA  IN DOMENIUL PROTECTIEI COPILULUI       
 

1. să garanteze copilului integritatea, securitatea şi identitatea; 
2. să participe la elaborarea Planului individualizat de protecţie a copilului(PIP), împreună cu 

echipa pluridisciplinară; 
3. să completeze şi să ducă la îndeplinire obiectivele stabilite în planul de servicii  (PS) ; 
4. să acorde consiliere socială copiilor şi familiilor acestora; 
5. să instrumenteze fiecare caz cu responsabilitate şi să identifice alternative pentru copil; 
6. să stabilească împreună cu psihologul, pentru fiecare copil, măsuri de intervenţie pe termen 

scurt, pentru educaţie formală, în acord cu curriculum-ul şcolar adecvat vârstei sale, în cadrul 
adăpostului; 

7. să urmărească modalităţile de realizare a programelor de activităţi şi de educaţie, de socializare 
a copiilor, în conformitate cu particularităţile individuale şi de grup; 

8. să menţină/ medieze relaţia cu părinţii; 
9. să efectueze acţiuni stradale, după un program stabilit, în scopul depistării sau identificării 

copiilor străzii; 
10. să îndeplinească atribuțiile responsabilului de caz, conform SMO; 
11. să completeze fișele de evaluare iniţială ale copiilor; 
12. să informeze zilnic şeful  cu privire la modificările de comportament a copilului, vizite ale 

părinţilor, alte situaţii; 
13. să discute zilnic cu managerul de caz și psihologul problemele legate de starea emoţională a 

copilului şi să ducă la îndeplinire obiectivele stabilite de acesta ; 
14. să ţină evidenţa vizitelor pe care le primeşte copilul, completând registrul de vizite; 
15. să aibă grijă şi să răspundă (împreună cu tot personalul angajat) de inventarul adăpostului ; 
16. să respecte normele P.S.I. şi de Protectia Muncii; 
17. să facă propuneri şefului  pentru îmbunătăţirea calităţii serviciilor oferite copiilor în adăpost; 
18. să respecte deontologia profesională în cadrul activităţilor desfăşurate şi să păstreze 

confidenţialitatea informaţiilor; 
19. să respecte programul si procedurile de lucru, Regulamentul de Ordine Interioară  al 

Adăpostului, Metodologia de Organizare şi Funcţionare ; 
20. realizează programe educaționale și contribuie la dezvoltarea tuturor activitatilor de informare 

si promovare a serviciilor oferite in interesul superior al copiilor; 
21. se constituie ca membru activ al echipei centrului, respectand principiile lucrului in comun si al 

acordarii de suport, atunci cand situatia o impune, in scopul solutionarii cazurilor; 
22. indeplineste si alte atributii în domeniul protectiei copilului solicitate de  directorul institutiei 

sau seful centrului; 
23. să cunoască și să respecte normele de sănătate și securitate în muncă precum și a celor privind 

situațiile de urgență, prevăzute la anexa nr. 52496/10,10,2011 la prezenta fișă de post. 
 
 

ATRIBUȚII DE SERVICIU PENTRU POSTUL DE  INGRIJITOR 
la COMPLEXUL DE SERVICII SOCIALE PENTRU  INTERVENTIE IN SITUATII DE 

URGENTA  IN DOMENIUL PROTECTIEI COPILULUI       
 

1. Să respecte progrrmul de lucru, normele interne de functionare (codul etic, metodologia si 

procedurile de lucru, angajamentul de confidentialitate, notele interne) ; 

2. Sa pastreze confidentialitatea informatiilor referitoare la beneficiari ; 
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3. Sa respecte normele de consum in spirit economic, evitand tendinta de risipa ; 

4. Sa mature/ aspire si sa spele zilnic sau ori de cate ori este nevoie birourile, salile, dormitoarele, 

holurile si alte incaperi apartinand Complexului ; 

5. Sa stearga geamurile la toate incaperile apartinand Complexului ; 

6. Sa dezinfecteze zilnic grupurile sanitare, holurile, cabinetul medical apartinand Complexului ; 

7. Sa transporte gunoiul la pubelele amenajate in curtea Complexului ; 

8. Sa spele usile, faianta, peretii, etc ; 

9. Sa raspunda de toate obiectele pe care le primeste in dotare, pentru asigurarea igienei spatiilor ; 

10. Sa participe, alaturi de alti salariati la activitati de amenajare a Complexului ; 

11. Ingrijeste bunurile din dotarea Complexului pentru a fi permanent curate si functionabile ; 

12. Zilnic, participa la efectuarea curateniei in jurul cladirii ; 

13. Indeplineste si alte atributii dispuse de seful de complex ; 

14.  Cunoaste și  respecta normele de sănătate și securitate în muncă precum și a celor privind 

situațiile de urgență, prevăzute la anexa nr. 52496/10,10,2011 la prezenta fișă de post. 

 

ATRIBUȚII DE SERVICIU PENTRU POSTUL DE  SOFER 
la COMPLEXUL DE SERVICII SOCIALE PENTRU  INTERVENTIE IN SITUATII DE 

URGENTA  IN DOMENIUL PROTECTIEI COPILULUI       
 

1. respecta instructiunile verbale si scrise stabilite de seful de complex sau inlocuitorul acestuia;  
2. inainte de plecarea in cursă verifica starea tehnică a autovehiculului, in special la sistemul de 

transmisie, direcţie, frânare, rulare, lumini, semnalizare; 
3. in timpul conducerii autoturismului detine permisul de conducere, certificatul de inmatriculare, 

foaie de parcurs, ordinul de serviciu (de deplasare), dovada ca autovehiculul intruneşte 
condiţiile tehnice, cartea de identitate; 

4. ia la cunostinta si respecta planificarea saptamanala a traseelor stabilite de catre echipa de 
specialisti si aprobate de seful de complex ; 

5. execută misiunea de teren, imediat ce primeste dispozitie de la seful ierahic superior sau 
persoana delegată de acesta si respectă  traseul stabilit; 

6. respecta indicatiile specialistilor de schimbare a traseului in teren, daca situatia o impune, astfel 
incat sa poata sprijini echipa in demersurile de instrumentare a cazurilor ; 

7. intervine si sprijina membrii echipei de specialisti in situatii critice, la domiciliul 
beneficiarilor ; 

8. asteapta specialistul/echipa de specialisti pana la finalizarea activitatilor in teren si daca acestea 
se desfasoara, in afara orelor de program, va fi recompensat prin ore de recuperare; 

9. raspunde de intretinerea, repararea si exploatarea autoturismului, precum si de accesoriile 
acestuia; 

10. remediază defecţiunile curente apărute in starea autovehiculului;  
11. transporta si ajută copii aflati in evidentele Complexului,  la medicul de familie si spital, scoală, 

in excursii, drumetii, la spectacole, scoală ori de câte ori este  solicitat de conducerea 
Complexului; 

12. completeaza foile de parcurs, in conformitate cu traseele efectuate, confirmarea fiind data de 
catre delegatul institutiei care efectueaza deplasarea, precum si prin semnaturile si stampilele 
din partea institutiilor de referinta ; 
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13.  preda fiecare foaie de parcurs economistului, cu calculul kilometrilor parcursi si ai consumului 
de carburant, aferent traseului deplasarilor efectuate ; 

14. cand apar defecţiuni la autoturism informeaza in scris administratorul Complexului pentru a se 
lua măsurile legale si procedurale ce se impun in vederea remedierii acestora; 

15. curaţă şi intreţine maşina pe care o conduce; 
 

16. respectă alte atributii specifice, pentru a justifica norma de munca, dupa cum urmeaza: 
 

� alături de ceilalţi membri de personal ai Compartimentului de deservire generala  
lucreaza la curaţenia si intreţinerea spatiilor din cadrul Complexului (intretinere spatii 
verzi, reparatii curente, varuit, activitati de dezapezire, etc); 

� incarcă, transporta si descarca alimente, materiale, alte bunuri pentru Complex, alaturi 
de alti membri ai echipei din cadrul Complexului( administrator, educator, referent); 

� participa la realizarea  activitatilor de dezinfectie, deratizare, dezinsectie in spatiile 
Complexului, alaturi de ceilalti membri de personal responsabili; 

� în cazul unor situaţii de excepţie ce impun rezolvarea operativă a altor situaţii sau 
probleme ivite,  răspunde acestor cerinţe inclusiv în zilele nelucrătoare, prin prelungirea 
programului de muncă săptămânal, la solicitarea conducerii;  

� la solicitarea conducerii institutiei poate fi delegat pentru a prelua atributiile altui sofer, 
care se afla in perioada concediului de odihna; 
 

17. respecta si raspunde de activitatile, privind normele specifice locului de munca in domeniul 
securitatii si sanatatii in munca, conform anexei nr.52499/10.10.2011 si a celor pentru situatii 
de urgenta ; 

18. respectă şi aplică normele de circulaţie pe drumurile publice în ceea ce priveşte conducerea 
preventivă şi întreţinerea elementelor de rulare, frânare, iluminat şi păstrare a vizibilităţii;  

19. gareaza autoturismul in afara orelor de program, in spatiile si conditiile stabilite de conducerea 
institutiei si normele legale de lucru ; 

20. este responsabil de consecintele rezultate, ca urmare a incalcarii regulilor privind circulatia pe 
drumurile publice ; 

21. are obligatia sa respecte prevederile legale referitoare la securitatea, sanatatea in munca, 
normele PSI si protectia mediului , asa cum prevede Anexa nr.52511/10.10.2011, atasata la 
prezenta Fisa de post. 

22. respectă confidenţialitatea informaţiilor obţinute cu ocazia exercitării atribuţiilor şi sarcinilor de 
serviciu;  
 

 

ATRIBUȚII DE SERVICIU PENTRU POSTUL DE  ADMINISTRATOR 
la CENTRUL DE SERVICII SOCIALE ,,GHIOCELUL’’ 

  

1 Propune conducerii unitatii prioritatile administrativ- gospodaresti 
2 Asigura pastrarea si justa folosire a tuturor bunurilor institutiei 
3 Repartizeaza pe gestiuni ,bunurile unitatii si controleaza felul in care sunt pastrate 

4 
Daca unitatea nu are post de magazionier(sau achizitionier)indeplineste si atributiile 
acestora 

5 
Administreaza localurile institutiei, asigura/ coordoneaza activitatile de intretinere, 
reparare si curatenia lor si se ocupa de incalzitul, iluminatul localurilor,etc. 

6 
Se ingrijeste de buna pastrare a materialelor , alimentelor, cazarmamentului, 
echipamentului, etc, aflat in gestiunea sa. 

7 Raspunde de buna conservare a alimentelor si gestionarea lor 

8 
Primeste si elibereaza materiale si alimente ce le pastreaza in magazie si tine evidenta 
lor, conform normelor legale 
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9 Intocmeste lista zilnica de alimente si o supune aprobarii conducerii unitatii 
10 Preda actele de primire si eliberare la contabilitate in termenele si conditiile legale 

11 
Tine evidenta primara privind intrarile si iesirile de alimente, materiale, obiecte de 
inventar si alte valori materiale 

12 Face propuneri pentru alcatuirea meniurilor impreuna cu asistentul medical 

13 Cunoaste si respecta normele de P.M si P.S.I        

 Respecta cu strictete programul de lucru 

14 Respecta principiile deontologiei profesionale in exercitarea atributiilor de serviciu 

15 Respecta metodologia de organizare si functionare a centrului si a normelor interne. 

16 
Respecta normele specifice locului de munca in domeniul securitatii si sanatatii in 
munca, respectiv a celor pentru situatii de urgenta , conform anexei nr.52519 10.10.2011, 
la prezenta fisa. 

 

Indeplineste si alte sarcini stabilite de conducatorul unitatii ,in limita competentelor 
profesionale pe care le are. 
 
 

ATRIBUȚII DE SERVICIU PENTRU POSTUL DE  REFERENT  
la CENTRUL DE SERVICII SOCIALE ,,GHIOCELUL’’ 

 
1. Elaborarea şi actualizarea planului de prevenire şi protecţie; 
2. Verificarea cunoaşterii şi aplicării de către toţi lucrătorii a măsurilor prevăzute în planul de 

prevenire şi protecţie, precum şi a atribuţiilor şi responsabilităţilor ce le revin în domeniul 
securităţii şi sănătăţii în munca, stabilite prin fişa postului; 

3. Intocmirea unui necesar de documentaţii cu caracter tehnic de informare şi instruire a lucrătorilor 
în domeniul securităţii şi sănătăţii în munca; 

4. Elaborarea tematicii pentru fazele de instruire, stabilirea periodicităţii adecvate pentru fiecare loc de 
munca, asigurarea informării şi instruirii lucrătorilor în domeniul securităţii şi sănătăţii în munca 
şi verificarea cunoaşterii şi aplicării de către lucrători a informaţiilor primite; 

5. Asigurarea întocmirii planului de acţiune în caz de pericol grav şi iminent, şi asigurarea ca toţi 
lucrătorii sa fie instruiţi pentru aplicarea lui; 

6. Stabilirea zonelor care necesita semnalizare de securitate şi sănătate în munca, stabilirea tipului de 
semnalizare necesar şi amplasarea acestora. 

7. Evidenta meseriilor şi a profesiilor prevăzute de legislaţia specifica, pentru care este necesară 
autorizarea exercitării lor; 

8. Monitorizarea funcţionarii sistemelor şi dispozitivelor de protecţie, a aparaturii de măsura şi 
control, precum şi a instalaţiilor de ventilare sau a altor instalaţii pentru controlul noxelor în 
mediul de munca; 

9. Verificarea stării de funcţionare a sistemelor de alarmare, avertizare, semnalizare de urgenta, 
precum şi a sistemelor de siguranţa; 

10. Informarea serviciului intern , în scris, asupra deficienţelor constatate în timpul controalelor 
efectuate la locul de munca şi propunerea de măsuri de prevenire şi protecţie; 

11. Evidenta echipamentelor de munca, identificarea echipamentelor individuale de protecţie necesare 
pentru posturile de lucru, urmărirea întreţinerii, manipulării şi depozitarii adecvate a 
echipamentelor individuale de protecţie şi a înlocuirii lor la termenele stabilite. 

12. Elaborarea rapoartelor privind accidentele de munca suferite de lucrătorii din unitate, în 
conformitate cu prevederile din lege; 

13. Urmărirea realizării măsurilor dispuse de către inspectorii de munca, cu prilejul vizitelor de 
control şi al cercetării evenimentelor; 

14. Colaborarea cu lucrătorii şi/sau reprezentanţii lucrătorilor, serviciul intern de prevenire şi protecţie, 
medicul de medicina muncii, în vederea coordonării măsurilor de prevenire şi protecţie; 

15. Urmărirea actualizării planului de avertizare, a planului de protecţie şi prevenire şi a planului de 
evacuare; 
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16. Intocmirea unui necesar de mijloace materiale pentru desfăşurarea acestor activităţi; 
17. Colaborarea si sprijinirea activitatii responsabilului PSI; 
18. Cunoasterea si aplicarea in activitatea practica a legislatiei specifice in domeniu; 
19. Coordonarea activitatii muncitorilor si a paznicilor in problematica SIPP; 

   20. Respecta normele specifice locului de munca in domeniul securitatii si sanatatii in munca , respectiv  
        a celor pentru situatii de urgenta , conform anexei nr.52496 / 10.10.2011, la prezenta fisa.  

21. Asigura activitatea de secretariat si arhivare 
22.Indeplineste si alte sarcini stabilite de conducatorul unitatii, in limita competentelor profesionale pe  

       care le are. 
 
 

ATRIBUȚII DE SERVICIU PENTRU POSTUL DE   
KINETOTERAPEUT – serviciul de recuperare pentru copii cu dizabilitati 

la CENTRUL DE SERVICII SOCIALE ,,GHIOCELUL’’ 
  

1 Efectueaza evaluare initiala si permanenta a beneficiarului, impreuna cu echipa 
pluridisciplinara 

2 Indruma activitatile specifice postului in cadrul Caselor de Tip Familial  in sensul 
urmaririi aplicarii planului de interventie stabilit de echipa pluridisciplinara si 
completeaza instrumentele de lucru specifice activitatii culturii fizice medicale 

3 Completeaza bateria de teste specifice activitatilor terapeutice 
4 Alcatuieste si implementeaza  planul individual de interventie pe aria de dezvoltare 

specifica stabilind obiectivele, activitatile specifice, metodele si mijloacele de evaluare, 
bugetul de timp acordat fiecarui beneficiar, precum si resursele folosite – sub 
supravegherea specialistului principal. 

5 Intocmeste  programe recuperatorii individualizate, conform planului de interventie 
pentru fiecare beneficiar- sub supravegherea specialistului principal 

6 Participa, alaturi de echipa multidisciplinara la consilierea personalului si a familiilor 
beneficiarilor din cadrul centrului - sub supravegherea specialistului principal 

7 Respecta standardele obligatorii privind serviciile de asistenta sociala si protectia 
copilului 

8 Respecta cadrul deontologic, regulamentul de ordine interioara, metodologia de 
organizare si functionare, etc 

9 Raspunde de inventarul salii de recuperare, propune sefului centrului, in scris, 
materialele necesare functionarii salii de recuperare in functie de bugetul anual alocat. 

10 Respecta programul de lucru si foloseste timpul afectat activitatilor propuse, conform 
programului aprobat de seful centrului 

11 Participa la activitati comune desfasurate cu institutiile cu care exista parteneriate, 
protocoale de colaborare 

12 Participa la activitatile de formare profesionala continua a personalului 
13 Participa la actiunile angajate de centru sau colaboratori pentru beneficiari si impreuna 

cu acestia, pentru socializare, integrare comunitara si mediatizarea activitatilor centrului 
14 Participa in echipa de specialisti la elaborarea PIP si PIS. 
15 Respecta normele specifice locului de munca in domeniul securitatii si sanatatii in 

munca, respectiv a celor pentru situatii de urgenta, conform anexei nr.52496/10/10.2014 
la prezenta fisa 

16 Indeplineste si alte atributii stabilite de catre coducerea unitatii , in limita competentelor 
profesionale pe care le are 
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ATRIBUȚII DE SERVICIU PENTRU POSTUL DE   
KINETOTERAPEUT – unitatea mobila de interventie la domiciliu 

la CENTRUL DE SERVICII SOCIALE ,,GHIOCELUL’’ 
 

1. Realizeaza evaluarea initiala si permanenta a copilului si a familiei sub supravegherea 
specialistului principal; 

2. Participa la realizarea Planului de Servicii si a Planului de Interventie , prin stabilirea unor 
obiective clare ce trebuiesc atinse , sub supravegherea specialistului principal; 

3. Implimenteaza Planul de Servicii pe baza contractuluide Servicii incheiat cu beneficiarul sub    
         supravegherea specialistului principal. 

4. Ofera forme de sprijin emotional , informational si instrumental, sub supravegherea 
specialistului principal 

5. Sensibilizeaza parintii cu privire la impactul comportamentului lor asupra dezvoltatii 
biopsihosociale a copilulu , sub supravegherea specialistului principal; 

6. Realizeaza demersuri terapeutice individuale, sub supravegherea specialistului principal; 
7. Efectueaza activitatea recuperatorie kinetoterapeutica urmarind progresele copiilor, sub 

supravegherea specialistului principal; 
8. Resoponsalizeaza parintii cu privire la asumarea rolurilor parentale, sub supravegherea 

specialistului principal;  
9. Realizeaza planificarea zilnica a sedintelor kinetoterapeutice , pe care copilul trebuie sa le 

efectueze zilnic cu ajutorul parintilor, sub supravegherea specialistului principal; 
10. Respecta drepturile copiilor si asigura conditiile optime pentru stimularea potentialului 

individual prin colaborarea cu ceilalti membri ai echipei , sub supravegherea specialistului 
principal; 

11. Revizuieste periodic Planul de Servicii si Planul de Interventie , cel putin odata la trei luni sau 
atunci cand obiectivele nu mai corespund nevoilor beneficiarului , sub supravegherea 
specialistului principal;      

12. Asigura monitorizarea cazurilor pentru o perioada de 3 luni, cu posibilitati de prelungire sau de 
reducere in functie de fiecare interventie in parte , sub supravegherea specialistului principal; 

13. Propune inchiderea cazului in momentul in care rapoartele de monitorizare evidentiaza faptul 
ca asistenta clientului nu mai este necesara , sub supravegherea specialistului principal; 

14. Colaboreaza cu autoritatile locale din comunitatea in care locuieste clientul , sub supravegherea 
specialistului principal; 

15. Acorda consiliere de specialitate pentru familiile aflate in dificultate , sub supravegherea 
specialistului principal;  

16. Participa la sedinte de lucru cu echipa multidisciplinara; 
17. Participa la sedinte de formare profesionala continua , cursuri de specialitate , de perfectionare, 

stagii profesionaqle , conferinte, etc, in domenii care asigura optimizarea activitatii;  
18. Raspunde de starea si utilizarea aparaturii , a materialelor folosite si pastrarea acestora in 

conditii corespunzaroare ; 
19. Intocmeste lunar rapoarte de activitate pe care le prezinta sefului de serviciu; 
20. Respecta standardele nationale si internationale in activitatea de protectie a copilului; 
21. .Respecta desfasurarea activitatii conform metodologiei de lucru , fisei postului si 

regulamentului  de ordine interioara; 
22. Respecta cu strictete codul etic si deontologic al profesiei : confidentialitate,competenta,   

integritate, respect pentru semeni;  
23. Raspunde de intretinerea, repararea si exploatarea autoturismului pe care il are in primire,  

precum si de accesoriile acestuia;  
24. Completeaza foile de parcurs conform traseelor efectuate , confirmarea acestora fiind data prin 

semnaturile si stampilele din partea institutiilor de referinta din teritoriu;  
25. Are obligatia respectarii intocmai a traseului stabilit, precum si de a se incadra in normele de 

consum aprobate. Fiecare foaie de parcurs se va preda cu calculul kilometrilor parcursi si a 
consumului de carburant aferent traseului delegatiei efectuate;    
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26. Intocmeste referate pentru piesele de schimb , lubrefianti , efectuarea reviziilor tehnice si a 
celorlante interventii conform normativelor in vigoare si a cartii tehnice a autovehiculului;  

27. Gareaza autoturismul in afara orelor de program , in spatiile si conditiile stabilite de 
conducerea  institutiei si normele legale in domeniu;  

28. Are obligatia de a intretine autoturismul in stare de functionare conform parametrilor tehnici  
(alimentat) si in stare perfecta de curatenie (spalat interiorsi exterior); 

29. Raspunde de incalcarea regulilor privind circulatia pe drumurile publice , precum si de daunele 
provocate din culpa sa;  

30. Respecta normele specifice locului de munca in domeniul securitatii si sanatatii in munca,  
respectiv a celor pentru situatii de urgenta,conform anexei nr. 52496/10.10.2011, la prezenta 
fisa   

31. Indeplineste si alte atributii stabilite de catre conducerea unitatii, in limita competentelor 
profesionale pe care le are. 

 
 

ATRIBUȚII DE SERVICIU PENTRU POSTUL DE  REFERENT DE SPECIALITATE 
la  CENTRUL PENTRU MANAGEMENT DE CAZ SI ASISTENŢĂ MATERNALĂ BACAU                                                            

 
       Atribuţii specifice formării profesionale 
1. Stabilește modalitățile concrete de acces la prestați și servicii specializate de asistență socială pe 

baza evaluării nevoilor beneficiarilor și ale familiilor acestora; 
2. Intocmeste rapoarte privind situatia materiala si educationala a familiilor beneficiarilor si face 

propuneri pentru ajutorarea acestora din punct de vedere socio-economic pentru facilitarea 
reintegrarii/integrarii beneficiarilor in comunitate; 

3. Colaboreaza cu serviciile de stare civila si evidenta populatiei si solicita date de stare civila ale 
membrilor familiei naturale/largite ; 

4. Colaboreaza cu A.J.P.I.S. si urmareste acordarea/sistarea prestatiilor sociale (alocatie de stat, 
alocatie de plasament) tuturor beneficiarilor care beneficiaza/au beneficiat de masura de protectie 
speciala in cadrul centrului (dupa caz), intocmind si transmitand adresele catre institutia partenera; 

5. Intocmeste situatii statistice legate de activitatea pe linie de asistenta sociala, conform prevederilor 
legale; 

6. Raspunde în termen legal adreselor și cererilor ce ii sunt repartizate; 
 

Atributii comune: 
1. Realizează rapoarte descriptive de activitate şi rapoarte statistice lunare, trimestriale şi anuale; 
2. Participă la elaborarea, implementarea şi perfecţionarea procedurilor de lucru specifice Centrului 

pentru management de caz si asistenta maternala; 
3.  Preia atribuţiile specifice metodei managementului de caz ale oricărui asistent 

social/sociolog/psiholog din cadrul centrului în următoarele situaţii: concediu medical, învoiri, 
concediu de odihnă sau în alte situaţii de urgenţă; 

4. Respectă normele de etică şi deontologie profesională în relaţiile cu persoanele din afara 
instituţiei, colegii de muncă şi colaboratori; 

5. Studiază, cunoaşte şi respectă legislaţia specifică în vigoare; 
6. Are obligaţia perfecţionării continue a pregătirii profesionale; 
7. Respectă Regulamentul de organizare şi funcţionare şi Regulamentul intern al D.G.A.S.P.C. 

Bacău. 
8. Respectă normele specifice de muncă în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă, respectiv a 

celor pentru situaţii de urgenţă, conform anexei la fișa postului; 
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9. Răspunde alături de ceilalţi membri ai echipei de gestionarea corespunzătoare a bunurilor din 
inventarul centrului; 

10. Inştiinţează în scris şeful ierarhic superior despre apariţia oricărei noi activităţi/situaţii în 
desfăşurarea atribuţiilor de servici; 

11. Indeplineşte şi alte sarcini aferente postului ocupat. 
 
 

ATRIBUȚII DE SERVICIU PENTRU POSTUL DE  PSIHOLOG 
la  CENTRUL PENTRU MANAGEMENT DE CAZ SI ASISTENŢĂ MATERNALĂ BACAU                

 
Atribuţii specifice formării profesionale: 

Utilizeaza metodele şi tehnicile de evaluare şi asistenţă psihologică în specialitatea de psiholog 
specialist autonom, identifica factorii psihologici implicaţi în sănătatea si dezvoltarea psihologică a 
beneficiarilor, ofera asistenta si interventie psihologică clinica primara, psihoterapii scurte si intervine 
asupra controlului primar al factorilor psihologici implicate in sanatate si boala, participa la 
constructia, etalonarea si validarea metodelor si tehnicilor de evaluare psihologica clinica. 
 
1. Evalueaza, prin tehnici si instrumente complexe, starea de sanatate mentala, nivelul cognitiv, 

comportamentul şi contextul socio-familial in care se manifesta problemele psihologice, tipul de 
personalitate (trasaturi caracteriale, de temperament, aptitudinale) si mecanismele defensive de 
coping/adaptare ale beneficiarului de servicii sociale; 

2. Investigheaza si stabileste psihodiagnosticul tulburarilor psihice si a altor conditii de patologie care 
implica mecanisme psihologice; 

3. Acorda servicii de consiliere in situatii de criza si gestioneaza situatiile conflictuale prin mediere si 
negociere; 

4. Aplica terapii standard sugestive si de relaxare, terapii de scurta durata centrate pe problema, 
prevenire tertiara, recuperare si reeducare (individuale, de grup, cuplu si familie); 

5. Aplica metode si tehnici de optimizare si dezvoltare personala a beneficiarilor aflati intr-un program 
de consiliere suportiva, participã la elaborarea şi aplicarea programelor de interventie specifica 
(PIS,) care au ca obiectiv restabilirea echilibrului psihologic al acestora si noteaza recomandarile 
necesare;  

6. Face parte din echipa multidisciplinarã, care întocmeşte planul individualizat de protecţie (PIP), 
pentru beneficiarii inclusi intr-un program de interventie psihologica si urmãreşte aplicarea 
acestuia;  

7.  Elaborează evaluarea iniţiala şi detaliata a beneficiarilor, programe de adaptare şi programe 
individualizate de recuperare comportamentală;  

8. Întocmeşte fişe/rapoarte de evaluare psihologică pentru beneficiari şi familiile acestora, transmite 
aceste informaţii echipei multidisciplinare implicate; 

9. Identifică si evalueaza efectele psihologice ale institutionalizarii si ale separarii beneficiarului de 
familia sa, intervenind sistematic pentru reducerea consecintelor datorate acestora si reluarea 
relatiilor familiale in scopul reintegrarii/ integrarii acestuia;  

10. Evaluează aspectele de ordin psihologic si psiho-social care definesc contextul in care a avut 
loc separarea beneficiarului de familia sa;  

11. Evaluează aspectele psihologice importante pentru procesul reintegrarii/integrarii, aspecte ce 
caracterizeaza beneficiarii;  

Asigură asistenţă psihologica părinţilor/familiilor substitut/ingrijitorilor pentru a face faţă dificultăţilor 
psiho-sociale, pentru dezvoltarea competenţelor parentale/dezvoltarea personala şi ii sprijină atunci 
cand apar probleme în activitatea de ingrijire a beneficiarilor; 
12. Participa la construcția, etalonarea și validarea metodelor și tehnicilor de evaluare psihologică 

clinică, dezvoltarea și implementarea de proiecte în psihologie clinică și sănătate; 
13. Contribuie prin activitatea pe care o desfasoara la dezinstitutionalizarea persoanelor din institutie. 
14. Asigura consilierea de specialitate a personalului din institutie. 



28 
 

15. Lucrează cu instrumentele de lucru specifice interventiei psihologice. 
 

Atribuții comune: 
1. Realizează rapoarte psihologice in baza fișelor de evaluare și a fișelor de intervenție psihologică ; 
2. Participă la elaborarea, implementarea şi perfecţionarea procedurilor de lucru specifice Centrului 

pentru management de caz si asistenta maternala; 
3. Preia atribuţiile oricărui psiholog din cadrul centrului în următoarele situaţii: concediu medical, 

învoiri, concediu de odihnă sau în alte situaţii de urgenţă; 
4. Respectă normele de etică şi deontologie profesională în relaţiile cu persoanele din afara instituţiei, 

colegii de muncă şi colaboratori; 
5. Studiază, cunoaşte şi respectă legislaţia specifică în vigoare; 
6. Are obligaţia perfecţionării continue a pregătirii profesionale; 
7. Respectă Regulamentul de organizare şi funcţionare şi Regulamentul intern al D.G.A.S.P.C. 

Bacău. 
8. Respectă normele specifice de muncă în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă, respectiv a celor 

pentru situaţii de urgenţă, conform anexei la fișa postului; 
9. Răspunde alături de ceilalţi membri ai echipei de gestionarea corespunzătoare a bunurilor din 

inventarul centrului; 
10. Inştiinţează în scris şeful ierarhic superior despre apariţia oricărei noi activităţi/situaţii în 

desfăşurarea atribuţiilor de serviciu; 
11. Indeplineşte şi alte sarcini aferente postului ocupat. 
 

 
ATRIBUȚII DE SERVICIU PENTRU POSTUL DE  ASISTENT SOCIAL – serviciul de 

coordonare a activitatii de prevenire la nivelul comunitatii locale - 
la  CENTRUL PENTRU MANAGEMENT DE CAZ SI ASISTENŢĂ MATERNALĂ BACAU                                                                

 
Manager de caz  
 
Aplică etapele managementului de caz în sensul prevenirii separării copilului de familia 

naturală  conform standardelor minime obligatorii privind managementul de caz în domeniul protecției 
drepturilor copilului şi îndeplineşte atribuţiile principale ale Centrului pentru Management de Caz si 
Asistenta Maternala, Compartimentul de coordonare a activitatii de prevenire la nivelul comunitatilor 

locale, prevăzute în R.O.F. D.G.A.S.P.C. aprobat prin Hotararea Consiliului Judeţean Bacău. 
  Coordonează metodologic responsabilul de caz prevenire, colaboreaza cu acesta și alți 

profesioniști în elaborarea și implementarea planului de servicii pentru prevenirea separării copilului de 
familie, prin implicarea directă/indirectă la nivelul tuturor etapelor managementului de caz și prin 
implementarea de planuri personalizate de intervenție 

  
1. Preia si evaluează orice solicitare directa, referire, semnalare sau sesizare, repartizată prin rezoluția 

directorului în ceea ce priveşte o situatie de risc în care se afla un copil; 
2. Identifică situațiile de risc impreuna cu reprezentantii autoritatilor locale;   
3. Evaluează situaţia de criză a familiei şi riscul de separare a copilului de familia sa, participand activ la 

inscrierea acestora intr-un program de prevenire; 
4. Preia cazul si prelucreaza datele de identificare ale familiei si copilului si solicita autoritatilor locale 

ancheta sociala si planul de servicii ; 
5. Intervine direct în activitatea de prevenire si decide asupra solutiei de actiune, cu expunerea 

rezultatelor asteptate in interventie, precum si a duratei de timp estimate in derularea procesului de 
interventie; 

6. Solicită, în scris, șefului ierarhic, ori de câte ori este nevoie, intervenția suplimentară a unor 
specialiști, care activează în cadrul altor servicii/compartimente din cadrul direcției; 
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7. Se asigura ca parintii au dorinta sa devina independenti, ca sprijinul solicitat este autentic si ca 
minorul isi doreste cu adevarat sa ramana alaturi de parintii sai; 

8. Indruma familia spre servicii precum centre de zi, centre de consiliere, centre respiro, agentii locale de 
ocupare a fortei de munca, oportunitati de instruire profesionala, cabinete medicale, institutii 
educationale, accesare prestatii sociale (alocatii, ajutoare sociale); 

9. Încheie convenții de colaborare cu autoritățile locale in scopul desfășurării optime a procesului de 
intervenție privind prevenirea separării copiilor de familie precum și a reintegrării beneficiarilor de  
măsură de protecție specială; 

10. Comunica si prelucreaza specialistilor din partea autoritatilor partenere setul de proceduri de lucru 
pentru implementarea programului de prevenire a separarii copilului de familie, precum si setul de 
instrumente de lucru pentru managementul cazurilor; 

11. Incearca sa mobilizeze toti factorii importanti care pot contribui la interventie (autoritati, agentii, 
institutii, ONG-uri, persoane); 

12. Ofera asistenta tehnica reprezentatilor autoritatilor partenere pentru instrumentarea corecta a 
cazuisticii cu specific de prevenire a separarii copilului de familie; 

13. Întocmește dosarul beneficiarului și asigură respectarea confidențialității datelor; 
14. Întocmește și asigură semnarea contractului pentru acordarea serviciilor sociale de către familia 

beneficiară, specificând responsabilitățile fiecărei părți în realizarea obiectivelor stabilite în planul 
de intervenție; 

15. Furnizează servicii şi intervenţii de specialitate pentru copil, familie/reprezentant legal şi alte 
persoane importante pentru copil, conform planului întocmit, prin efectuarea unor vizite periodice 
la domiciliul beneficiarului, cu scopul eliminării factorilor de risc pentru menținerea copilului în 
familie: 

a. Consilierea și responsabilizarea familiei în ceea ce privește: îngrijirea, creșterea și 
supravegherea adecvată a minorilor, școlarizarea copiilor, îngrijirea spațiului de locuit; 

b. Consilierea părinților privind reducerea consumului de alcool; 
c. Consilierea și sprijinirea mamelor pentru adoptarea unor mijloace contraceptive cu scopul 

prevenirii sarcinilor nedorite; 
d. Consilierea părinților privind căutarea/obținerea unui loc de muncă stabil și gestionarea 

eficientă a resurselor financiare; 
e. Facilitarea accesului familiilor la servicii medicale, prestații și servicii sociale; 
f. Consilierea familiei cu privire la dezvoltarea capacităților psiho-individuale ale copiilor în 

vederea formării unor comportamente independente de autoîngrijire și autoservire pentru 
integrare pe plan social; 

16. Identifică și asigură sprijin material pentru îmbunătățirea condițiilor de trai ale familiei : 
construcție și achiziționare case, consolidare/renovare și amenajare locuință, igienizarea locuinței, 
sprijin pentru achitarea chiriei, mobilă și produse electrocasnice, racordarea imobilului la rețeaua 
de electricitate, lemne pentru încălzirea locuinței, articole de cazarmament; 

17. Identifică și asigură sprijin material pentru îngrijirea și creșterea copiilor: produse alimentare de 
bază, produse de igienă personală, rechizite școlare, articole vestimentare, servicii medicale, 
animale în gospodărie; 

18. Intocmeste baza electronica de date cu privire la cazuistica pentru care este responsabil; 
19. In cazul in care situatia de risc identificata este majora fiind constatate fapte de abuz, neglijare, 

exploatare exercitate asupra copilului și dacă separarea acestuia de familia naturală nu poate fi 
prevenita, aceasta este adusa la cunostinta sefului de centru care dispune directionarea cazului 
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CIRUCANEPUS-Telefonul copilului-983 in vederea preluarii copilului si instituirii unei masuri de 
protectie speciala; 

20. In situatia in care obiectivele Planului personalizat de interventie nu au putut fi indeplinite, iar 
interventia efectuata in scopul prevenirii separarii copilului de familia lui a esuat, prezinta Comisiei 
pentru Protectia Copilului dosarul cu propunerea stabilirii unei masuri de protectie speciala, in acest 
demers fiind necesar acordul parintilor; 

21. Monitorizează şi re-evaluează periodic situația familiei, întocmind rapoarte de vizită; 
22.  Propune închiderea cazului în momentul în care rapoartele de monitorizare evidențiază faptul că 

asistența clientului nu mai este necesară și întocmește raport de închidere a cazului. 
 

Atributii comune: 
 
1. Realizează rapoarte descriptive de activitate şi rapoarte statistice lunare şi anuale; 
2. Participă la elaborarea, implementarea şi perfecţionarea procedurilor de lucru specifice 

Centrului pentru management de caz si asistenta maternala; 
3. Preia atribuţiile colegului din echipa în următoarele situaţii: concediu medical, învoiri, 

concediu de odihnă sau în alte situaţii de urgenţă;  
4. Respectă normele de etică şi deontologie profesională în relaţiile cu persoanele din afara 

instituţiei, colegii de muncă şi colaboratori; 
5. Studiază, cunoaşte şi respectă legislaţia specifică în vigoare; 
6. Are obligaţia perfecţionării continue a pregătirii profesionale; 
7. Respectă Regulamentul de organizare şi funcţionare şi Regulamentul intern al D.G.A.S.P.C. 

Bacău. 
8. Respectă normele specifice de muncă în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă, respectiv a 

celor pentru situaţii de urgenţă, conform anexei la fișa postului; 
9. Răspunde alături de ceilalţi membri ai echipei de gestionarea corespunzătoare a bunurilor din 

inventarul centrului; 
10. Inştiinţează în scris şeful ierarhic superior despre apariţia oricărei noi activităţi/situaţii în 

desfăşurarea atribuţiilor de serviciu; 
11. Indeplineşte şi alte sarcini aferente postului ocupat: 

a. Raspunde de starea și utilizarea aparaturii, a materialelor folosite și păstrarea acestora în 
condiții corespunzătoare;  

b. Răspunde de întreținerea și exploatarea autoturismului pe care îl are în primire, precum și de 
accesoriile acestuia; 

c. Completează foile de parcurs conform traseelor efectuate, confirmarea acestora fiind dată prin 
semnăturile și stampilele din partea instituțiilor de referință din teritoriu; 

d. Are obligația respectării întocmirii  traseului stabilit, precum și de a se încadra în normele de 
consum aprobate. Fiecare foaie de parcurs se va preda cu calculul kilometrilor parcurși și a 
consumului de carburant aferent traseului delegației efectuate; 

e. Intocmește referate pentru piesele de schimb, lubrefianți, efectuarea reviziilor tehnice și a 
celorlalte intervenții conform normativelor în vigoare și cărții tehnice a autovehiculului; 

f. Răspunde de încălcarea regulilor privind circulația pe drumurile publice, precum și de daunele 
provocate din culpa sa. 
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ATRIBUȚII DE SERVICIU PENTRU POSTUL DE   
ASISTENT SOCIAL – serviciul de tip familial - 

la  CENTRUL PENTRU MANAGEMENT DE CAZ SI ASISTENŢĂ MATERNALĂ BACAU                                                                
 

Asigură coordonarea activităţilor de asistenţă sociala şi protecţie specială desfăşurate în 
interesul superior al beneficiarului de servicii sociale, indeplinind functia de manager de caz pentru un 
numar cuprins intre 25-50 de beneficiari. 

Aplică etapele managementului de caz conform standardelor minime obligatorii privind 
managementul de caz în domeniul protectiei drepturilor copilului şi îndeplineşte atribuţiile principale 
ale Centrului pentru Management de Caz si Asistenta Maternala, Serviciul de Tip Familial, prevăzute 
în R.O.F. D.G.A.S.P.C. aprobat prin Hotararea Consiliului Judeţean Bacău. 

 
Manager de caz 
 
1. Asigură derularea tuturor etapelor managementului de caz pentru beneficiarii centrului şi 

înregistrează toate informaţiile în dosarul acestora; 
2. Foloseşte metodele şi instrumentele de lucru, precum şi modalităţile de înregistrare a datelor şi 

informaţiilor despre beneficiar şi familie/reprezentant legal cerute de lege şi de procedurile 
aprobate; 

3. Realizează împreună cu echipa multidisciplinară evaluarea detaliată a situaţiei beneficiarilor si 
intocmeşte raportul de evaluare detaliată pe baza rapoartelor specialiştilor implicaţi în evaluare şi a 
rapoartelor de vizită; 

4. Asigură implicarea activă a beneficiarului şi familiei/reprezentantului legal şi conlucrarea echipei 
de profesionişti (psihologi, asistenţi sociali, medici, educatori, şi alţii) şi interinstituţională în 
procesul de evaluare detaliată a cazului si în procesul de planificare a prestaţiilor, serviciilor şi 
intervenţiilor ce se impun ca urmare a nevoilor identificate; 

5. Asigură organizarea întâlnirilor echipei (întâlniri de caz) – cel puţin odată pe săptămână – pentru a 
discuta cazurile aflate în lucru şi a lua deciziile necesare soluţionării acestora; 

6. Asigură respectarea confidenţialităţii datelor aflate în dosarul beneficiarului (trecutul etnic, cultural 
şi lingvistic, consemnat şi păstrat cu acurateţe, PIP-ul, deciziile cu privire la plasarea acestuia, 
reevaluările periodice ale măsurilor de protecţie, etc.); 

7. În vederea întocmirii PIP, accesează cartografierea serviciilor sociale existente la nivelul judeţului, 
lista serviciilor/instituţiilor şi specialiştilor cu care D.G.A.S.P.C. are încheiate contracte de 
colaborare şi lista instituţiilor publice pentru beneficiar şi familie existente la nivelul judeţului; 

8. Împreună cu echipa multidisciplinară, elaborează Planul individualizat de protecţie, il prezinta spre 
avizare şefului ierarhic şi aprobare directorului şi apoi transmite membrilor echipei, 
familiei/reprezentantului legal şi, după caz, beneficiarului, responsabilităţile şi planificarea 
activităţilor în echipă, necesare pentru implementarea şi monitorizarea acestuia; 

9. Se asigură că serviciile şi intervenţiile furnizate, cuprinse în PIP, se realizează pe baza Contractului 
cu familia/reprezentantul legal încheiat cu D.G.A.S.P.C.; 

10. Prezintă CPC/instanţei, odată cu raportul de evaluare psiho-socială (detaliată), PIP-ul atunci când 
se ia decizia unei măsuri de protecţie specială; 

11. Monitorizează implementarea Planului Individualizat de Protecţie; 
12. Solicită responsabililor Programelor de Intervenţie Specifică întocmirea rapoartelor de 

implementare  lunar, cu ocazia revizuirii PIP sau ori de câte ori este nevoie si răspunde de 
realizarea şi implementarea obiectivelor stabilite pentru menţinerea legăturilor cu familia şi 
reintegrare.  
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13. Împreună cu echipa mutidisciplinară realizează reevaluarea situaţiei beneficiarului, intocmeşte 
raportul de reevaluare şi îl prezintă spre avizare şefului ierarhic superior; 

14. Realizează şi înaintează spre avizare şefului ierarhic planul de monitorizare post-servicii prin care 
urmăreşte calitatea integrării sociale a beneficiarului colaborând astfel cu DAS/SPAS/persoanele 
cu atribuţii în asistenţa socială din comunitatea în care locuieşte familia, impreuna cu beneficiarul; 

15. În vederea consolidării rezultatelor obţinute prin implementarea planului, managerul de caz asigură 
derularea activităţilor de monitorizare post-servicii pentru o perioadă de minim 6 luni; 

16. Realizează rapoarte de monitorizare post-servicii lunar sau ori de câte ori este nevoie; 
17. Pe parcursul intervenţiei pregăteşte familia/reprezentantul legal şi beneficiarul pentru închiderea 

cazului, realizează raportul de închidere a cazului si îl inregistrează. 
 

Atributii comune: 
 
1. Realizează rapoarte descriptive de activitate şi rapoarte statistice lunare, trimestriale şi anuale; 
2. Participă la elaborarea, implementarea şi perfecţionarea procedurilor de lucru specifice Centrului 

pentru management de caz si asistenta maternala; 
3.  Preia atribuţiile specifice metodei managementului de caz ale oricărui asistent 

social/sociolog/psiholog din cadrul centrului în următoarele situaţii: concediu medical, învoiri, 
concediu de odihnă sau în alte situaţii de urgenţă; 

4. Respectă normele de etică şi deontologie profesională în relaţiile cu persoanele din afara 
instituţiei, colegii de muncă şi colaboratori; 

5. Studiază, cunoaşte şi respectă legislaţia specifică în vigoare; 
6. Are obligaţia perfecţionării continue a pregătirii profesionale; 
7. Respectă Regulamentul de organizare şi funcţionare şi Regulamentul intern al D.G.A.S.P.C. 

Bacău. 
8. Respectă normele specifice de muncă în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă, respectiv a 

celor pentru situaţii de urgenţă, conform anexei la fișa postului; 
9. Răspunde alături de ceilalţi membri ai echipei de gestionarea corespunzătoare a bunurilor din 

inventarul centrului; 
10. Inştiinţează în scris şeful ierarhic superior despre apariţia oricărei noi activităţi/situaţii în 

desfăşurarea atribuţiilor de servici; 
11. Indeplineşte şi alte sarcini aferente postului ocupat. 
 
 
ATRIBUȚII DE SERVICIU PENTRU POSTUL DE  ASISTENT SOCIAL – serviciul management 

de caz pentru copilul plasat intr-un serviciu de tip rezidential - 
la  CENTRUL PENTRU MANAGEMENT DE CAZ SI ASISTENŢĂ MATERNALĂ BACAU                                                                

 
Atribuţii 
 
Aplică etapele managementului de caz în domeniul protecției drepturilor copilului conform 

standardelor minime obligatorii privind managementul de caz şi îndeplineşte atribuţiile principale ale 
Centrului pentru Management de Caz si Asistenta Maternala, Serviciul Management de caz pentru 

copilul plasat într-un serviciu de tip rezidențial, prevăzute în R.O.F. D.G.A.S.P.C. aprobat prin 
Hotararea Consiliului Judeţean Bacău.    
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Manager de caz 
 

1. Asigură derularea tuturor etapelor managementului de caz pentru beneficiarii unei măsuri de 
protecţie specială în sistem rezidenţial şi înregistrează toate informaţiile în dosarul acestora; 

2. Foloseşte metodele şi instrumentele de lucru, precum şi modalităţile de înregistrare a datelor şi 
informaţiilor despre beneficiar şi familie/reprezentant legal cerute de lege şi de procedurile 
aprobate; 

3. Realizează împreună cu echipa multidisciplinară evaluarea detaliată a situaţiei beneficiarilor si 
intocmeşte raportul de evaluare detaliată pe baza rapoartelor specialiştilor implicaţi în evaluare şi a 
rapoartelor de vizită; 

4. Asigură implicarea activă a beneficiarului şi familiei/reprezentantului legal şi conlucrarea echipei 
de profesionişti (psihologi, asistenţi sociali, medici, educatori, şi alţii) şi interinstituţională în 
procesul de evaluare detaliată a cazului si în procesul de planificare a prestaţiilor, serviciilor şi 
intervenţiilor ce se impun ca urmare a nevoilor identificate; 

5. Asigură organizarea întâlnirilor echipei (întâlniri de caz) – cel puţin o dată pe săptămână – pentru a 
discuta cazurile aflate în lucru şi a lua deciziile necesare soluţionării acestora; 

6. Asigură respectarea confidenţialităţii datelor aflate în dosarul beneficiarului (trecutul etnic, cultural 
şi lingvistic, consemnat şi păstrat cu acurateţe, PIP-ul, deciziile cu privire la plasarea acestuia, 
reevaluările periodice ale măsurilor de protecţie, etc.); 

7. În vederea întocmirii PIP, accesează cartografierea serviciilor sociale existente la nivelul judeţului, 
lista serviciilor/instituţiilor şi specialiştilor cu care D.G.A.S.P.C. are încheiate contracte de 
colaborare şi lista instituţiilor publice pentru beneficiar şi familie existente la nivelul judeţului; 

8. Împreună cu echipa multidisciplinară, elaborează Planul individualizat de protecţie, il prezinta spre 
avizare şefului ierarhic şi aprobare directorului şi apoi transmite membrilor echipei, 
familiei/reprezentantului legal şi, după caz, beneficiarului, responsabilităţile şi planificarea 
activităţilor în echipă, necesare pentru implementarea şi monitorizarea acestuia; 

9. Se asigură că serviciile şi intervenţiile furnizate, cuprinse în PIP, se realizează pe baza Contractului 
cu familia/reprezentantul legal încheiat cu D.G.A.S.P.C.; 

10. Prezintă CPC/instanţei, odată cu raportul de evaluare psiho-socială (detaliată), PIP-ul atunci când 
se ia decizia unei măsuri de protecţie specială; 

11. Monitorizează implementarea Planului Individualizat de Protecţie; 
12. Solicită responsabililor Programelor de Intervenţie Specifică întocmirea rapoartelor de 

implementare  lunar, cu ocazia revizuirii PIP sau ori de câte ori este nevoie si răspunde de 
realizarea şi implementarea obiectivelor stabilite pentru menţinerea legăturilor cu familia şi 
reintegrare.  

13. Împreună cu echipa mutidisciplinară realizează reevaluarea situaţiei beneficiarului, intocmeşte 
raportul de reevaluare şi îl prezintă spre avizare şefului ierarhic superior; 

14. Realizează şi înaintează spre avizare şefului ierarhic planul de monitorizare post-servicii prin care 
urmăreşte calitatea integrării sociale a beneficiarului colaborând astfel cu DAS/SPAS/persoanele 
cu atribuţii în asistenţa socială din comunitatea în care locuieşte familia, impreuna cu beneficiarul; 

15. În vederea consolidării rezultatelor obţinute prin implementarea planului, managerul de caz asigură 
derularea activităţilor de monitorizare post-servicii pentru o perioadă de minim 6 luni; 

16. Realizează rapoarte de monitorizare post-servicii lunar sau ori de câte ori este nevoie; 
17. Pe parcursul intervenţiei pregăteşte familia/reprezentantul legal şi beneficiarul pentru închiderea 

cazului, realizează raportul de închidere a cazului si îl inregistrează. 
 
Atributii comune: 
 

1. Realizează rapoarte descriptive de activitate şi rapoarte statistice lunare, trimestriale şi anuale; 
2. Participă la elaborarea, implementarea şi perfecţionarea procedurilor de lucru specifice Centrului 

pentru management de caz si asistenta maternala; 
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3. Preia atribuţiile specifice metodei managementului de caz ale oricărui asistent 
social/sociolog/psiholog din cadrul centrului în următoarele situaţii: concediu medical, învoiri, 
concediu de odihnă sau în alte situaţii de urgenţă; 

4. Respectă normele de etică şi deontologie profesională în relaţiile cu persoanele din afara instituţiei, 
colegii de muncă şi colaboratori; 

5. Studiază, cunoaşte şi respectă legislaţia specifică în vigoare; 
6. Are obligaţia perfecţionării continue a pregătirii profesionale; 
7. Respectă Regulamentul de organizare şi funcţionare şi Regulamentul intern al D.G.A.S.P.C. 

Bacău. 
8. Respectă normele specifice de muncă în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă, respectiv a celor 

pentru situaţii de urgenţă, conform anexei la fișa postului; 
9. Răspunde alături de ceilalţi membri ai echipei de gestionarea corespunzătoare a bunurilor din 

inventarul centrului; 
10. Inştiinţează în scris şeful ierarhic superior despre apariţia oricărei noi activităţi/situaţii în 

desfăşurarea atribuţiilor de servici; 
11. Indeplineşte şi alte sarcini aferente postului ocupat. 
 
 

ATRIBUȚII DE SERVICIU PENTRU POSTUL DE  SOFER 
la  CENTRUL PENTRU MANAGEMENT DE CAZ SI ASISTENŢĂ MATERNALĂ BACAU                                                                

 
1) Execută lucrări specifice de exploatare şi întreţinere a autovehicului centrului pe care le îl are în 

primire; 
2) Verifică starea tehnică a autovehicului înainte şi după sosirea din cursă; 
3) Remediază operativ defecţiunile apărute în exploatarea autovehicului, folosind numai 

materiale, piese de schimb originale; pentru defecţiunile majore apărute în exploatarea 
autovehicului va solicita conducerii centrului efectuarea reparaţiilor în service autorizat; 

4) Alimentează autovehiculul cu combustibil şi lubrifianţi necesari şi răspunde de întreţinerea în 
bune condiţii a acestuia; 

5) Completeză foile de parcurs conform traseelor efectuate; 
6) Solicită prin referat de necesitate BCF-uri, pentru alimentarea autovehicului; 
7) Solicită prin referat de necesitate piese de schimb şi materiale necesare pentru întreţinerea şi 

reparaţia autovehicului, urmărind în permanenţă utilizarea acestuia pentru scopul pentru care au 
fost aprovizionate; 

8) Se preocupă permanent să realizeze economii, urmăreşte să nu depăşească consumurile de 
carburanţi şi lubrefianţi; 

9) Respectă noţiunile de utilizare pentru cauciucuri,acumulator,si urmăreşte efectuarea reviziilor 
tehnice precum şi normativele de reparaţii; 

10) Răspunde de buna funcţionare a autovehicului centrului şi de asigurarea condiţiilor tehnice ale 
acestuia  pentru deplasarea pe drumurile publice în condiţii de siguranţă; 

11) Informează conducerea centrului despre orice problemă tehnică apărută în exploatarea 
autovehicului şi propune soluţii pentru remedierea lor; 

12)  Utilizează raţional sculele, dispozitivele pentru scopul pentru care au fost fabricate; 
13) Are în inventarul personal toate sculele, dispozitivele, trusele aflate în dotarea autovehicului, ca 

responsabil de inventar; 
14) La efectuarea inventarului de sfârşit de an propune spre casare sculele defecte sau cu termenul 

de utilizare expirat; 
15) Răspunde material sau disciplinar în situaţia în care înstrăinează fără aprobare autovehiculul 

centrului; 
16) Este obligat să poarte echipamentul de protecţie adecvat pentru desfăşurarea activităţilor de risc 

de accidentare; 
17) Răspunde material şi disciplinar în situaţia în care înstrăinează, sustrage sau foloseşte în alt 

scop materialele, sculele; 
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18) Respectă normele de protecţie a muncii; 
19) Îndeplineşte şi alte sarcini de serviciu dispuse de conducerea centrului. 

 
 

ATRIBUȚII DE SERVICIU PENTRU POSTUL DE  TERAPEUT OCUPATIONAL 
la  CENTRUL PENTRU MANAGEMENT DE CAZ SI ASISTENŢĂ MATERNALĂ BACAU                                                                

 
1. Participă la efectuarea evaluării psiho-medico-sociale (deprinderi, preocupări, interese) a 

beneficiarilor de servicii în cadrul echipei multidisciplinare; 
2. Oferă servicii ce se fundamentează pe rezultatele testelor aplicate specifice terapiei 

ocupaționale și abordând practică centrată pe client (beneficiar) 
3. Efectuează reevaluări periodice în vederea înregistrării progreselor sau modificărilor 

semnificative în sfera adaptabilității vocaționale și completează o fişă de evaluare în acest sens; 
4. Cooperează şi colaboreaza cu echipa  multidisciplinară , cu clientul, familia acestuia, voluntari, 

in vederea abordării şi participării individului la viaţa comunităţii din care face parte; 
5. In funcţie de cerinţele generale şi specifice ale beneficiarilor sprijină ergoterapeuții/educatorii 

să desfăşoare activităţi ocupaţionale (creative, productive, gospodăreşti, distractiv-recreative 
etc) în vederea formării/dezvoltării deprinderilor de autonomie personală şi socială a acestora; 

6. Contribuie la învăţarea de noi deprinderi şi abilităţi în concordanță cu rezultatele testelor 
aplicate, menite să conducă la menţinerea și dezvoltarea unei funcţionalităţi psiho-sociale 
optime a beneficiarilor; 

7. Participă la elaborarea şi implementarea Planurilor Individuale de Intervenţie în cadrul echipei 
multidisciplinare prin programarea activităţilor şi respectarea programului stabilit, participă 
când este solicitat, la şedinţele de lucru din cadrul echipei multidisciplinare; 

8. Organizează activitatea din sala de terapie şi urmăreşte utilizarea raţională şi eficientă a 
materialelor de către ergoterapeuți/educatori. 

9. Participă la formele de perfecţionare profesională continuă pentru a-şi îmbunătăţi permanent 
modul  de lucru; 

10. Respectă normele de etică şi deontologie profesională în relaţia cu beneficiarii, cu aparţinătorii 
şi colegii de muncă. De asemenea respectă prevederile Standardelor Specifice de Calitate 
pentru centrele rezidenţiale; 

       11.Respectă normele specifice locului de muncă in domeniul securitătii si   sănătatii in  
            muncă,astfel incat sa nu expună la pericol de accidentare sau imbolnăvire profesională atât  
            propria persoană ,  cât si alte persoane;    
       12 Respectă regulile şi măsurile de apărare impotriva incendiilor, aduse la   cunoştinţă , sub  
             orice formă , de administrator sau de conducătorul unităţii; 

  13.Indeplineşte  şi alte sarcini trasate de conducerea unităţii, relevante pentru scopul acestui  
       post: 

       14.Respectă Regulamentul intern de funcţionare  , Regulamentul de funcţionare si  
            organizare ,Metodologia de organizare şi funcţionare,Procedurile de lucru, Proiectul  
            instituţional,Codul etic,notele interne emise de şeful de centru, programul de lucru. 
 
 

ATRIBUȚII DE SERVICIU PENTRU POSTUL DE  INGRIJITOR 
la  CENTRUL PENTRU MANAGEMENT DE CAZ SI ASISTENŢĂ MATERNALĂ BACAU                                                                                  

 
1. Respecta cu strictete programul de lucru ; 
2. Foloseste la maximum si eficient timpul de lucru ; 
3. Respecta normele de protectie a muncii si cele de prevenire a incendiilor ;normele interne de 

functionare ,normele interne ale sefului de centru,angajamentul de confidentialitate, programul de 
lucru; 

4. Respecta normele de consum la materialele de curatenie ; 
5. Spala zilnic si de mai multe ori pe zi  holurile , grupurile sanitare ,  usi ,ferestre; etc.  
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6. Matura ,spala zilnic si dezinfecteaza  dormitoare , sali de joaca / masa , holuri , casa scarii  ; 
7. Sterge ferestrele si  tamplaria la dormitoare  , sali de joaca / masa ; 
8. Sterge zilnic praful de pe pervazul geamurilor , dulapuri , rafturi , etc. ; 
9. Dezinfecteaza zilnic pavimentele , cu substante dezinfectante ; 
10. Transporta gunoiul in saci etansi la pubelele de gunoi ; 
11. Spala ori de cate ori este nevoie usile , faianta , peretii , etc. ; 
12. Va raspunde de toate obiectele de inventar conform fisei de inventar repartizate ; 
13. Zilnic va prelua de la educatori  saci etansi cu lenjerie murdara ; 
14. Zilnic se va preocupa de intretinere curateniei in curte si in fata portii ; 
15. Zilnic , ori de cate ori este nevoie va spala lenjeria si hainele copiilor , respectand normele igienico 

– sanitare specifice activitatii centrului ; 
16. Respecta circuitele din spalatorie ; 
17. Raspunde de curatenia si ordinea din incaperi ; 
18. Respecta regulile de igiena personala (spalarea mainilor , purtare echipament de protectie) ; 
19. Respecta normele specifice locului de munca in domeniul securitatii si sanatatii in munca conform 

anexei nr.52562/10.10.2011 si  a celor pentru situatii de urgenta ; 
20. Indeplineste si alte sarcini aferente postului ocupat. 
 
 

COMPONENTA ADULT 
 
 

ATRIBUȚII DE SERVICIU PENTRU POSTUL DE  REFERENT DE SPECIALITATE 
la  CENTRUL DE RECUPERARARE SI REABILITARE A PERSOANELOR CU DIZABILITATI 

"CONDORUL"  BACAU                             
 

1. Respectă programul de lucru, ROI , ROF , Manualul de proceduri al Centrului precum şi Codul 
etic de la nivelul unităţii. 

2. Rezolva impreuna cu conducatorul unitatii toate problemele ce revin sectorului administrativ -
gospodaresc  

3. Raspunde de aprovizionarea unității cu mobilier , cazarmament, articole  vestimentare , 
incaltaminte , aparatura , mijloacele de transport , alimente ,materiale de curatenie , materiale de 
igiena, birotica,potrivit cerintelor unitatii si fondurilor alocate de la firmele indicate de DGASPC 
(intocmire si urmărire comenzi, alte documente aferente achizițiilor asu prestării de servicii) 

4. Raspunde de functionarea in bune conditii a mijloacelor de transport din dotare. 
5. Administreaza si raspunde de pastrarea si folosirea eficienta a tuturor bunurilor institutiei . 
6. Raspunde de functionarea in bune conditii a mijloacelor de transport in dotare 
7. Repartizeaza pe gestiuni bunurile unitatii si controleaza in permanenta modul de pastrare si 

folosire . 
8. Raspunde de securitatea bunurilor si a cladirii luand masurile ce se impun pentru preintampinarea 

incendiilor , 
9. Raspunde si controleaza periodic exploatarea in bune conditii a masinilor de spalat 
10. Intocmeste registrul inventarelor si subgestiunilor cuprinzand bunurile materiale  existente in 

unitate. 
11. Face propuneri de casare a obiectelor de inventar, pregateste si asigura inventarierea anuala si 

inventarierea curenta a bunurilor din institutie . 
12. Instruieste periodic intregul personal asupra normelor  de PSI. 
13. Periodic se confrunta cu serviciul contabilitate privind evidenta gestiunii. 
14. Preda actele de primire si eliberare a bunurilor la contabilitate  in termenele si condiile legale , 
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15. Participa la intocmirea bugetului de venituri si cheltuieli al unitatii 
16. Intocmeste pe baza de referate de necesitate aprobate de conducere, documentele contabile, cu 

respectare formularelor si regulilor de completare potrivit normelor in vigoare, privind eliberarea 
bunurilor din magazie. 

17. Intocmeste documentele contabile privind receptia si punerea in functiune a lucrarilor de 
reparatii, obiectelor de inventar , mijloace fixe, executarea de lucrari de investitii 

18. Urmareste stocul de materiale si alimente , propunand consumul  lor in termen de valabilitate, 
19. Raspunde de completarea stocului cu materiale si alimente in limita creditelor aprobate pe toate 

coordonatele clasificatiei bugetare, prezentand referatele de aprovizionare spre aprobare 
conducerii 

20. Verifica periodic si ia masuri de remedieree a oricaror deficiente  constatate in incinta unitatii, 
21. Indeplineste orice sarcini cu caracter financiar contabil date de conducatorul unitatii sau stipulate 

expres in acte normative 
22. Participă la forme diferite de dezvoltare personală și profesională, în funcție de nevoile 

identificate, urmărind dezvoltarea unor atitudini  pozitive față de nou. 
23. Respectă normele de etică și deontologie profesională în relația cu beneficiarii, cu aparținătorii și 

colegii de muncă. 
24. Cunoaște și respectă prevederile Standardelor Specifice de Calitate pentru centrele rezidențiale, 

Manualul de Proceduri, Carta drepturilor beneficiarului, etc. 
25. Are atribuții directe privind situatiile de urgenta . Întocmește documentele aferente legislației în 

vigoare. 
26. Îndeplineşte  şi alte sarcini trasate de conducerea unităţii, relevante pentru scopul acestui post.  

Nerespectarea sau neîndeplinirea corespunzătoare a sarcinilor de serviciu, stabilite prin 
prezenta fişă a postului, atrage după sine sancţionarea legală. 

 
 
ATRIBUȚII DE SERVICIU PENTRU POSTUL DE PEDAGOG DE RECUPERARE 

la  CENTRUL DE RECUPERARARE SI REABILITARE A PERSOANELOR CU DIZABILITATI 
"CONDORUL"  BACAU  

 
1. Respectă programul de lucru, normele interne de funcţionare (codul etic, metodologia şi 

procedurile de lucru, angajamentul de confidenţialitate, notele interne ale şefului de centru) şi a 
instrumentelor de lucru, R.O.I. și R.O.F. 

2. Deține informații generale din dosarul social și cel de recuperare al beneficiailor, furnizeză date 
primare despre beneficiari responsabilului de caz. 

3. Face parte din echipa multidisciplinară și participă la ședințele de lucru ale acesteia. 
4. Intocmeste periodic fișa de evaluare/reevaluare pedagog de recuperare pentru beneficiari în 

vederea completării instrumentelor de lucru. 
5. Stabilește scopul și activitățile specifice stimulării și recuperării beneficiarului, pe baza 

informațiilor obținute în urma evaluării. 
6. Elaborează, redactează, evaluează și modifică planul de intervenții personalizat al beneficiarilor. 
7. Efectuează igiena personală, supraveghează și îndrumă cum se efectuează aceasta de către 

beneficiari. 
8. Sprijină beneficiarii în formarea/dezvoltarea deprinderilor și abilităților adecvate de igienă, 

autoservire și autogospodărire 
9. Aplică modalitățile și mijloacele de realizare a autonomiei personale a beneficiarului, adecvate 

posibilităților reale ale acestuia. 
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10. Aplică măsurile de prim ajutor cu corectitudine conform tehnicilor specifice, în funcție de tipul de 
accident/incident. 

11. Răspunde de securitatea beneficiarilor, supraveghează beneficiarul pentru a preveni deteriorarea 
bunurilor materiale și fuga din centru.  

12. Anunță cabinetul medical despre orice modificare survenită în starea de sănătate a beneficiarilor. 
13. Ajută personalul medical la executarea manevrelor pentru efectuarea tratamentului medical. 
14. Servește masa beneficiarilor și asigură hrănirea acestora. 
15. Desfășoară cu beneficiarii activități recreative și de petrecere a timpului liber, conform orarului 

zilnic. 
16. Însoțește beneficiarul la unități sanitare și la instituții din comunitate. 
17. Supraveghează desfășurarea vizitelor aparținătorilor la beneficiari și completează registrul de 

vizite. 
18. La intrarea și ieșirea din tură verifică prezența și starea de sănătate a beneficiarilor, menționând în 

procesul verbal de predare primire orice modificare survenită. 
19. Consemnează în procesul verbal toate activitățile desfășurate și observațiile cu privire la 

comportamentul acestora. 
20. Părăsește locul de muncă, doar la venirea persoanei care preia tura. 
21. Se informează continuu cu noutăți în domeniu, pe baza studiului individual apelând la toate sursele 

de informare. 
22. Participă la forme diferite de dezvoltare personală și profesională, în funcție de nevoile identificate, 

urmărind dezvoltarea unor atitudini  pozitive față de nou. 
23. Respectă normele de etică și deontologie profesională în relația cu beneficiarii, cu aparținătorii și 

colegii de muncă. 
24. Cunoaște și respectă prevederile Standardelor Specifice de Calitate pentru centrele rezidențiale, 

Manualul de Proceduri, Carta drepturilor beneficiarului, etc. 
25. Respectă normele prevazute in atributiile SSM si cele privind situatiile de urgenta conform anexei 

nr.52655/10.10.2011 la prezenta fisa.  
26. Îndeplineşte  şi alte sarcini trasate de conducerea unităţii, relevante pentru scopul acestui post.  

 
                            

ATRIBUȚII DE SERVICIU PENTRU POSTUL DE MAGAZINER 
la  CENTRUL DE RECUPERARARE SI REABILITARE A PERSOANELOR CU DIZABILITATI 

"CONDORUL"  BACAU  
 
 

1. Respecta programul de lucru, normele interne de funcţionare (codul etic, metodologia şi 
procedurile de lucru, angajamentul de confidenţialitate, notele interne ale şefului de centru) şi a 
instrumentelor de lucru, R.I. și R.O.F. 

2. Rezolva impreuna cu conducatorul unitatii toate problemele ce revin sectorului administrativ -
gospodaresc  

3. Se preocupa de inzestrarea si aprovizionarea centrului cu mobilier, cazarmament, articole  
vestimentare, incaltaminte, aparatura, mijloacele de transport, alimente, potrivit cerintelor unitatii 
si fondurilor alocate. Estdimeaza lunar cantitǎţile de produse alimentare, materiale şi obiecte de 
inventar necesare ce urmeazǎ a fi comandate, 

4. Asigură păstrarea şi justa folosire a tuturor bunurilor instituţiei. 
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5. Asigură repararea clădirilor şi a inventarului instituţiei, verifica starea de funcţionare a utilajelor, 
instalaţiilor, aparatelor electrice şi electrocasnice aflate în dotarea unitǎţii si propune reparaţiiler 
necesare în vederea remedierii situaţiilor de urgenţǎ,  

6. Repartizează pe gestiuni, bunurile instituţiei şi controlează sistematic felul în care sunt păstrate şi 
folosite acestea.  

7. Face propuneri de casare a  obiectelor de inventar, pregăteşte şi asigură operaţiile de inventariere 
anuală şi curentă a bunurilor instituţiei, 

8. Ia masurile necesare pentru asigurarea unitatii cu materialele necesare reparatiilor si lucrarilor de 
intretinere. Se ingrijeste de pastrarea in bune conditii a materialelor, sculelor, cazarmamentului, 
echipamentului, etc. aflate în gestiunea sa. 

9. Raspunde de aprovizionarea cantinei, face propuneri pentru alcatuirea meniului zilnic de alimente 
impreuna cu asistentul social, cabinetul medical si bucataria. 

10. Intocmeste bonurile de materiale sau rapoartele de necesitate si informeaza conducerea unitatii ; 
11. Face parte din comisia de receptie si comisia de casare a bunurilor ; 
12. Are calitatea de gestionar de bunuri si materiale si este responsabil principal de bunuri . 
13. Administreaza si raspunde de pastrarea bunurilor mobile si imobile si le repartizeaza pe gestionari; 
14. Participa la primirea si eliberarea de materiale şi alimente în şi din magazie şi ţine evidenţa lor 

conform normelor legale. 
15. Prezintă la contabilitate până pe data de 01 a lunii următoare centralizatorul  privind consumul de 

materiale de întreţinere, curăţenie, rechizite, materiale igienico-sanitare, echipament, etc. 
16. Face propuneri de casare a obiectelor de inventar, pregateste si asigura inventarierea anuala si 

inventarierea curenta a bunurilor din institutie . 
17. Periodic se confrunta cu serviciul contabilitate privind evidenta gestiunii. Verifica lunar stocurile 

cantitative astfel încât stocurile faptice sǎ corespundǎ cu cele evidenţiate în contabilitate. 
18. Preda actele de primire si eliberare la contabilitate  in termenele si condiile legale. 
19. Gestioneaza relaţiile cu furnizorii şi colaboratorii de produse şi servicii (întocmeste şi transmite 

comenzile, urmǎreste contracte, date de livrare). 
20. Îndeplineşte activitǎţi specifice gestionǎrii stocurilor de alimente şi materiale (evidenţa stocurilor 

înscrise în fişele de magazie,  întocmirea bonurilor de consum pe baza referatelor de necesitate 
aprobate de şeful de centru, urmǎrirea şi evidenţa consumurilor de materiale şi produse alimentare, 

21. Întroduce si prelucreaza datele în aplicaţia de management al achiziţiilor SPS Public, gestioneaza 
comenzile către furnizori din aplicaţie si introduce facturile aferente referatelor. 

22. Intocmeste notele de receptie in baza documentelor legale insotitoare ale bunurilor, 
23. Intocmeste la data intrarii produselor in magazie  pe baza facturii si a notei de receptie  fisele de 

magazie. 
24. Raspunde de intocmirea fiselor de magazie pentru toate bunurile intrate in unitate din punct de 

vedere cantitativ astfel incat , stocul inscris in fisa de magazie sa corespunda faptic cu situatia din 
evidenta contabila, 

25. Sa previna sustragerea, risipa, degradarea bunurilor incredintate si evidentiate in fisele de magazie 
26. Comunica in scris plusurile si minusurile din gestiune de care are cunostinta, precum si stocurile de 

bunuri fara miscare, cu miscare lenta sau degradate din orice cauza, 
27. Intocmeste referate de necesitate pentru completarea stocurilor de bunuri ce sunt epuizate, 
28. Cere conducerii unitatii asistenta de specialitate pentru produsele primite in cazul in care nu poseda 

cunostintele necesare . 
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29. Raspunde de curatenia din spatiile de depozitare a tuturor bunurilor,urmarind eliberarea din 
magazie a bunurilor in ordinea dateide valabilitate. Manipularea bunurilor se face cu respectarea 
normelor de igiena si securitate a muncii. 

30. Raspunde de buna functionare a agregatelor frigorifice, verifica zilnic si inscrie temperatura in 
grafice ,anuntand in scris conducatorul unitatii , in cazul aparitiei unei defectiuni 

31. Raspunde de buna depozitare , conservare si manipulare a alimentelor. 
32. Respecta normele preevazute in atributiile SSM si cele privind situatiile de urgenta conform anexei 

nr. 52655/10.10.2011 la prezenta fisa.  
33. Îndeplineşte  şi alte sarcini trasate de conducerea unităţii, relevante pentru scopul acestui post. 
 
 

ATRIBUȚII DE SERVICIU PENTRU POSTUL DE INFIRMIERA 
la  CENTRUL DE RECUPERARARE SI REABILITARE A PERSOANELOR CU DIZABILITATI 

"CONDORUL"  BACAU  
 

1) Respectă programul de lucru, normele interne de funcţionare (codul etic, metodologia şi 

procedurile de lucru, angajamentul de confidenţialitate, notele interne ale şefului de centru) şi a 

instrumentelor de lucru, R.O.I. și R.O.F. 

2) Păstrează confidențialitatea datelor beneficiarilor; 

3) Igienizează obiectele beneficiarilor (pieptene, perie, periute de dinti , foarfece de unghii, lenjerie,  

ploscă și alte obiecte specifice necesare nevoilor beneficiarului); 

4) Igienizează circuitele funcționale care cuprind atât circuitele care asigura protecție în interiorul 

încăperii cât şi în exterior; 

5) Adaptează programul zilnic în funcție de situațiile  noi  apărute, cu păstrarea continuității; 

6) Asigură normele de confort ale beneficiarului, cornunică cu acesta și acordă  ajutor la activitățile 

zilnice; 

7)  Insoteste beneficiarul la indeplinirea activitatilor vietii cotidiene si efectueaza ingrijiri legate de 

functii de intretinere si continuitate a vietii 

8) Contribuie la îmbunătățirea stării de sănătate și la refacerea autonomiei, în măsura în care este 

posibil; 

9)  Se implica in activitatile de petrecere a timpului liber, socializare pentru beneficiarii modulului la 

care este repartizat 

10)  Colaborează permanent cu membrii echipei facilitând schimbul de informații; 

11) Participa la cursurile de pregatire continua, organizate in cadrul centrului, precum si cele de 

formare organizate de angajator 

12)  Lucrează în colaborare și sub responsabilitatea asistentului medical si pedagogului de recuperare,  

participa la ingrijirile de sanatate preventive, curative sau paleative; 

13) Raspunde de bunurile date in gestiune si materialul necesar mentinerii starii de sanatate. 

14)  Informeaza in scris seful ierarhic asupra situatiilor de incarcare a drepturilor beneficiarilor. 
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15) Respectă normele de etică și deontologie profesională în relația cu beneficiarii, cu aparținătorii și 

colegii de muncă. 

16) Respectă normele specifice la locul de muncă în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă, 

respectiv a celor pentru situaţii de urgenţă, conform anexei nr. 52496/10.10.2011, la prezenta fişă; 

 

ATRIBUȚII DE SERVICIU PENTRU POSTUL DE PAZNIC 
la  CENTRUL DE INGRIJIRE SI ASISTENTA PENTRU PERSOANE VARSTNICE 

RACHITOASA 
 

1. Asigură paza clădirilor, depozitelor, sectorul zootehnic, gradina unităţii şi tuturor bunurilor care fac 
parte din patrimoniul centrului; 

2. Înainte de preluarea postului şi predarea acestuia, verifică uşile magaziilor, depozitelor, verifică 
existenţa încuietorilor, sigiliilor; 

3. Răspunde de inventarul existent la pichetul contra incendiilor, de materialele şi uneltele existente; 
4. Este obligat să cunoască regulile de PCI şi utilizarea aparatelor din dotare. În caz de forţă majoră 

(incendii, inundaţii, cutremur, furt, spargeri), în afara luării primelor măsuri, va anunţa conducerea 
unităţii şi organele de poliţie; 

5. Controlează personal sursele de căldură ce ar putea da naştere la incendii; 
6. Participă la instruirile cu formaţia PCI şi organele de poliţie, însuşindu-şi cunoştinţele predate; 
7. Nu permite accesul în unitate a persoanelor străine în afara orelor de vizită sau fără legitimarea 

acestora şi fără a anunţa conducerea unităţii sau asistentul medical de serviciu; 
8. Supraveghează şi răspunde de sustragerea din unitate de către salariaţi sau persoane străine a 

materialelor sau bunurilor aparţinând patrimoniului unităţii; 
9. Controlează salariaţii şi asistaţii, inclusiv în genţi, sacoşe la intrarea sau ieşirea din unitate, 

urmărind în special sustragerea de materiale, obiecte de inventar sau introducerea de băuturi 
alcoolice: 

a. Nu permite introducerea în unitate a băuturilor alcoolice; 
b. Nu permite salariaţilor şi asistaţilor ieşirea din incinta unităţii, fără bilet de voie eliberat de 

conducerea unităţii; 
10. Controlează prin saloane şi celelalte dependinţe, verificând să nu fie depozitate materiale 

inflamabile; 
11. Supraveghează în timpul nopţii ca bătrânii să nu fumeze în camere sau locuri nepermise; 
12. Supraveghează telefonul în timpul nopţii, pentru a răspunde la apelurile sosite. Nu va permite 

efectuarea de convorbiri telefonice de la telefonul unităţii, decât în interiorul unităţii şi de către 
personalul avizat; 

13. Este obligat să aibă o atitudine blândă, înţelegătoare şi cuviincioasă faţă de beneficiari; 
14. Este obligat să poarte în timpul orelor de program echipamentul de protecţie stabilit de 

conducerea unităţii; 
15. Nu are voie să părăsească serviciul fără aprobarea conducerii unităţii sau la terminarea 

programului înainte de predarea turei, la sosirea înlocuitorului; 
16. Completează zilnic registrele de procese verbale, registrul de evidenţa vizitatorilor şi registrul 

de evenimente deosebite; 
17. Cunoaşte si respecta prevederile Regulamentului Intern, ROF si Codul de Etica; 
18. Se preocupă de însuşirea şi respectarea permanentă a normelor de SSM şi PSI stipulate în 

anexa la prezenta fişă  
19. Indeplineste si alte sarcini trasate de catre seful ierarhic, relevante pentru scopul acestui post. 
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ATRIBUȚII DE SERVICIU PENTRU POSTUL DE INGRIJITOARE 
la  CENTRUL DE INGRIJIRE SI ASISTENTA PENTRU PERSOANE VARSTNICE 

RACHITOASA 
 
1) Efectuează curăţenia în camere, holuri, săli de mese, asigură ordinea şi aerisirea tuturor încăperilor 

după efectuarea curăţeniei şi ori de câte ori este nevoie; efectuează curăţenia în ordinea firească a 
operaţiunilor, stabilite de conducerea centrului; 

2) Se îngrijeşte de asigurarea confortului termic al încăperilor în care efectuează curăţenia; 
3) Transportă lenjeria, rufele murdare la spălătorie şi lenjeria şi îmbrăcămintea curată de la lenjerie, la 

magazie la camere; 
4) Transportă resturile menajere, resturile de la sălile de mese la blocul alimentar şi la tomberoane; 
5) Respectă măsurile de igienă obligatorii pentru servirea mesei la paturile beneficiarilor 

imobilizaţi:folosirea tăvilor, a veselei, în condiţii de igienă corespunzătoare; 
6) Pregăteşte şi ajută bătrânii la efectuarea igienei corporale (baie), ajută bătrânii să se deplaseze la 

WC, baie, sălile de mese; 
7) Anunţă asistentul de serviciu şi conducerea centrului în situaţia în care constată lipsa unui 

beneficiar; 
8) Răspunde de menţinerea în bună stare a mobilierului din camere, săli de mese, holuri şi a obiectelor 

sanitare din WC, baie şi camere; 
9) Foloseşte materialele de curăţenie raţional şi pentru destinaţia pentru care au fost scoase din 

magazie; 
10) Răspunde disciplinar şi material în situaţia în care sunt distruse obiectele de mobilier, obiecte 

sanitare şi în situaţia în care înstrăinează materiale de curăţenie, îmbrăcăminte, lenjerie; 
11) Răspunde de igiena locurilor de muncă, răspunde de igiena beneficiarilor; 
12) Este obligat să efectueze controlul medical periodic şi analizele medicale necesare pentru 

completarea carnetelor de sănătate; 
13) Este obligată să poarte echipamentul de protecţie stabilit de conducerea centrului: halat, mânuşi 

de protecţie ,etc.; 
14) Efectuează curăţenia în holurile din pavilionul administrativ şi grupurile sanitare; 
15) Ajută asistenta medicală şi infirmierele la îngrijirea beneficiarilor, bolnavi aflaţi sub 

supraveghere; nu are voie să administreze medicamente; 
16) Ajută la deparazitarea şi efectuarea igienei corporale a bătrânilor la internare în centru şi a 

beneficiarilor sosiţi din învoire; 
17) Supraveghează beneficiarii să nu consume băuturi alcoolice, supraveghează bătrânii să nu 

părăsească centrul fără învoire; 
18) Anunţă imediat asistentul  şi conducerea centrului în situaţia în care constată lipsa unui 

beneficiar în mod nejustificat, sau în situaţia în care constată modificarea stării de sănătate a 
acestora; 

19) Cunoaşte si respecta normele de protecţia muncii si de PSI; 
20)  Efectuează controlul medical periodic si instiinteaza conducerea instituţiei cazurile de 

îmbolnăviri sau contact cu boli infecto-contagioase; 
21) Cunoaşte si respecta prevederile Regulamentului Intern, ROF si Codul de Etica; 
22) Se preocupă de însuşirea şi respectarea permanentă a normelor de SSM şi PSI stipulate în 

anexa la prezenta fişă.  
23) Indeplineste si alte sarcini trasate de catre seful ierarhic, relevante pentru scopul acestui post; 
 

 
ATRIBUȚII DE SERVICIU PENTRU POSTUL DE ADMINISTRATOR 

la  CENTRUL DE INGRIJIRE SI ASISTENTA PENTRU PERSOANE VARSTNICE 
RACHITOASA 

 
1. Coordoneaza, controleaza si indruma zilnic activitatea muncitorilor calificati, a muncitorilor 

necalificati si a paznicilor; 
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2. Se prezinta in fiecare dimineata la sefului de centru pentru stabilirea calendarului activitatii 
pentru ziua si saptamana in curs; 

3. Organizeaza activitatea salariatilor din sectorul administrativ, repartizand atributiile si sarcinile 
zilnice ale acestora; 

4. Raporteaza zilnic sefului de centru modul in care au fost rezolvate sarcinile de serviciu dispuse; 
5. Asigura conditii corespunzatoare pentru desfasurarea normala, in conditii de securitate a 

muncii salariatilor; 
6. Efectueaza periodic conform prevederilor legale si ori de cate ori este nevoie instruirea 

angajatilor cu regulile de protectie a muncii; 
7. Prelucreaza si controleaza  normele de munca ale angajatilor, stimuleaza initiativele 

salariatilor; 
8. Prezinta sefului de centru propuneri pentru stimularea sau sanctionarea personalului 

administrativ si tehnico-gospodaresc; 
9. Verifica zilnic prezenta la serviciu la ora 730 a intregului personal administrativ si tehnico-

gospodaresc, informeaza directorul despre orice abatere de la programul zilnic sau 
nerespectarea sarcinilor de servici; 

10. Se ingrijeste de asigurarea de unelte, scule, dispozitive necesare in desfasurarea activitatii de 
intretinere, reparatii, inclusiv in gospodaria anexa; 

11. Asigura ritmic aprovizionarea centrului cu materiale, piese de schimb, accesorii necesare 
desfasurarii activitatilor centrului; 

12. Raspunde de folosirea rationala a materialelor, sculelor, inclusiv uneltele agricole; dupa 
desfasurarea activitatii in gospodaria anexa a centrului raspunde de depozitarea in siguranta a 
uneltelor agricole; 

13. Intocmeste, impreuna cu magazinerul si economistul referate de aprovizionare ritmica a 
centrului cu alimente, materiale, carburanti, combustibili; 

14. Intocmeste procese verbale de receptie dupa efectuarea unor lucrari importante de reparatie, 
transformare, recoltare, etc.; 

15. Controleaza si ia masuri pentru asigurarea in permanenta a celor mai bune conditii de incalzire 
a incaperilor, iluminat si functionarea instalatiilor sanitare; 

16. Administratorul este obligat sa se asigure ca in toate sectoarele unitatii sunt respectate 
conditiile de igiena si curatenie, inclusiv in curtile interioare, gospodarie anexa, spatiile 
adiacente unitatii; 

17. Organizeaza si raspunde de activitatea de amenajare si intretinere a spatiilor verzi, garduri vii 
ornamentale; 

18. Organizeaza si raspunde de activitatea din gradina unitatii, livada in ceea ce priveste efectuarea 
la timp si de calitate a activitatilor de plantare, lucrari de intretinere (prasit, plivit, stropit) a 
culturilor infiintate in gradina centrului; 

19. Raspunde impreuna cu economistul de evidentierea tuturor bunurilor aflate in patrimoniul 
centrului; 

20. Face propuneri, impreuna cu economistul, de persoane responsabile cu pastrarea bunurilor si 
manipularea materialelor; 

21. Organizeaza predarea si primirea bunurilor existente in magaziile centrului, cu ocazia 
schimbarii sau instalarii magazinerului si responsabilii de bunuri, inclusiv cu ocazia plecarii 
acestora in concediul de odihna; 

22. Organizeaza si raspunde de activitatea de inventariere anuala a patrimoniului unitatii, raspunde 
de corectitudinea datelor cuprinse in listele de inventar, lista obiectelor casate, subinventare; 

23. Controleaza activitatea magazinerului si a responsabililor de bunuri de inventar cel putin odata 
pe luna, ocazie cu care constata daca acestia iti indeplinesc sarcinile de serviciu cu privire la 
pastrarea si eliberarea materialelor si a celorlalte bunuri; 

24. Face inventarierea partiala a materialelor si a bunurilor de inventar din depozite si in situatia in 
care constata lipsuri dispune inventarierea totala. Raspunde material si disciplinar in solidar cu 
magazinerul si responsabili de inventar in cazul in care nu a efectuat controlul sau nu a sesizat 
lipsurile; 
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25. Urmareste si raspunde de buna folosire si gospodarire a bunurilor de inventar si a materialelor 
aflate in folosinta; 

26. Ia masuri pentru buna intretinere a cladirilor, instalatiilor, utilajelor ce apartin unitatii; 
27. Se ingrijeste si raspunde de executarea calitativa si la timp a tuturor lucrarilor de intretinere si 

reparatii cu angajatii unitatii, de executarea lucrarilor contractate cu unitati prestatoare de 
servicii specializate; 

28. Raspunde de folosirea rationala a instalatiilor electrice, sanitare, alimentare cu apa, canalizare 
care apartin unitatii; 

29. Organizeaza si raspunde de pastrarea, recuperarea si restituirea ambalajelor la furnizor; 
30. Indruma si controleaza activitatea magazinerului si a responsabililor de magazii privind 

pastrarea bunurilor pentru evitarea degradarii si a instrainarii acestora; 
31. Asigura baza materiala pentru functionarea in bune conditii a blocului alimentar, sali de mese 

etc.; 
32. Asigura la timp in cantitati suficiente si de calitate toate alimentele necesare pregatirii 

meniurilor zilnice; 
33. Organizeaza si controleaza inopinat impreuna cu economistul circuitul si folosirea rationala a 

alimentelor iesite din magazie si predate blocului alimentar, luand masuri de evitare a 
sustragerii acestora; 

34. Organizeaza si raspunde de strangerea tuturor resturilor de la blocul alimentar pe care le 
valorifica prin gospodaria anexa; 

35. Organizeaza si controleaza activitatea spalatoriei si se ocupa de dotarea acesteia cu utilaje 
necesare si materiale necesare pentru spalarea si dezinfectarea lenjeriei si a imbracamintei; 

36. Administratorul ia masuri de amenajare, infrumusetare si intretinere a aleilor, spatiilor verzi, 
serelor, luand masuri pentru extinderea lor; 

37. Ia toate masurile necesare prevenirii incendiilor si furtunilor din unitate in conformitate cu 
dispozitiile legale si normele PSI; 

38. Se ingrijeste de intretinerea si repararea vehiculelor unitatii; 
39. Controleaza si urmareste folosirea rationala a mijloacelor de transport verificand consumul 

benzinei, lubrefiantilor, cauciucurilor cu respectarea normativelor in vigoare, vizeaza foile de 
parcurs zilnice pentru autovehiculele centrului si certifica prin semnatura starea tehnica a 
acestora; 

40. Este obligat sa-si faca controlul medical periodic si toate analizele medicale in vederea 
completarii carnetului de sanatate; 

41. Ii este interzis sa invoiasca personalul din subordine, fara a avea imputernicirea in acest scop 
din partea conducatorului de unitate; 

42. Cunoaşte si respecta prevederile Regulamentului Intern, ROF si Codul de Etica; 
43. Se preocupă de însuşirea şi respectarea permanentă a normelor de SSM şi PSI stipulate în 

anexa la prezenta fişă.  
44. Indeplineste si alte sarcini trasate de catre seful ierarhic, relevante pentru scopul acestui post. 

 
 

ATRIBUȚII DE SERVICIU PENTRU POSTUL DE SPALATOAREASA 
la  CENTRUL DE INGRIJIRE SI ASISTENTA PENTRU PERSOANE VARSTNICE 

RACHITOASA 
 

1. Asigură unitatea cu rufe curate la timp, execută spălarea în bune condiţii a rufăriei 
încredinţate, răspunde de starea igienico-sanitară a locului de muncă şi a utilajelor pe care le 
foloseşte; 

2. Primeşte materiale necesare spălatului lenjeriei pe care utilizează conform normelor de 
consum în vigoare; 

3. Primeşte inventarul moale, murdar pe care îl sortează după culoare, ţesătură şi întrebuinţarea 
lui, sortându-l astfel separat de alte categorii şi apoi îl spală; 

4. Asigura dezinfectarea rufăriei înainte de înmuiere; 
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5. Ţine evidenţa rufăriei primită precum şi a celei spălate; 
6. Cere materiale necesare (săpun, sodă, detergent) pe care le primeşte pe bază de bon şi 

răspunde de utilizarea lor în conformitate cu normele în vigoare; 
7. Se ocupă permanent pentru realizarea de economii la materialele de spălat. 
8. Este interzisă spălarea în centru a obiectelor de îmbrăcăminte, lenjerie personale; 
9. Se îngrijeşte ca rufele murdare să fie păstrate separat de cele curate; în încăperile special 

amenajate în acest scop; 
10. Răspunde de starea igienico-sanitară a locului de muncă a utilajelor cu care lucrează; 
11. Respectă circuitele de rufe murdare şi rufe curate; 
12. Completează registrele de evidenţă ale materialelor, obiectelor de lenjerie, îmbrăcăminte pe 

care le primeşte pentru spălare; 
13. Anunţă imediat electricianul, instalatorul, administratorul în situaţia în care se produc 

defecţiuni ale utilajelor aflate în exploatare; 
14. Este obligată să supravegheze folosirea aparaturii electrice având în vedere în permanenţă 

economisirea de energie electrică şi a celorlalţi combustibili; 
15. Este obligată să-şi facă controlul medical periodic şi toate analizele medicale periodice 

pentru completarea carnetului de sănătate; 
16. Cunoaşte si respecta prevederile Regulamentului Intern, ROF si Codul de Etica; 
17. Se preocupă de însuşirea şi respectarea permanentă a normelor de SSM şi PSI stipulate în 

anexa la prezenta fişă.  
18. Indeplineste si alte sarcini trasate de catre seful ierarhic, relevante pentru scopul acestui post; 

 
 

ATRIBUȚII DE SERVICIU PENTRU POSTUL DE PEDAGOG DE RECUPERARE 
la  CENTRUL DE INGRIJIRE SI ASISTENTA PENTRU PERSOANE VARSTNICE 

RACHITOASA 
 

1) Organizeaza, stimuleaza si sustine activitatile beneficiarilor in scopul interrelationarii dintre 
ei si a stimularii verbale si afective; 

2) Încurajeaza initiativele beneficiarilor in domeniul activitatilor productive sau creative in 
scopul formarii încrederii in sine, sprijina si dirijeaza finalizarea initiativelor; 

3) Dezvolta deprinderi necesare unei vieti autonome pentru integrarea sociala,prin activitati de 
autogospodarire, autoîngrijire si socializare; 

4) Asigura procesul de îngrijire a beneficiarilor. Procesul de îngrijire este activitatea complexa  
de supraveghere a starii de sanatate, de prevenire a îmbolnavirilor  de vindecare a bolilor, 
de îngrijire, de recuperarea si compensarea unor dizabilitati , de supravegherea, de  
îndrumare a beneficiarilor; 

5) Urmareste  satisfacerea nevoilor fundamentale ale persoanelor gazduite în centru; 
6) În efectuarea procesului de îngrijire, trebuie sa exercite urmatoarele atributii: îngrijirea, 

supravegherea, recuperarea, comunicarea, îndrumarea, protejarea  drepturilor si intereselor 
beneficiarilor;  

7) În  executarea acestor atributii raspunde de igiena camerelor beneficiarilor, efectueaza  
curatenia în toate încaperile centrului, în odinea stabilita; 

8) Aeriseste camerele, holurile ori de câte ori efectueaza curatenia,de cel putin 2 ori pe schimb 
si ori de câte ori este nevoie; 

9) Se îngrijeste si raspunde de asigurarea unei temperaturi corespunzatoare în camere si salile 
de mese; 

10) Efectueaza  si raspunde de igiena corporala a beneficiarilor ,conform programului de baie si 
ori de câte ori este nevoie; 

11) Efectueaza si raspunde de igiena personala zilnica  a beneficiarilor,în special a celor 
imobilizati la pat, ajuta beneficiarii care nu se pot hrani singuri; 

12) Schimba  lenjeria corporala si hainele beneficiarilor dupa efectuarea bai si ori de câte ori 
este nevoie; 
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13) Schimba lenjeria de pat conform programului stabilit si ori de câte ori este nevoie; 
14) Efectueaza curatenie în dulapurile beneficiarilor,în noptiere, aruncând obiectele care nu 

sunt de folosinta si resturile de alimente; 
15) Raspunde de ordinea din fiecare camera  a beneficiarilor; 
16) Preda  zilnic la spalatorie lenjeria murdara si solicita lenjerie curata,haine de schimb la 

lenjereasa si responsabilii de pavilioane; 
17) Foloseste în mod rational materialele de curatenie pentru destinatia lor fireasca respectând 

instructiunile de folosire; 
18) Ajuta asistentii medicali la îngrijirea beneficiarilor aflati sub supraveghere medicala. Nu are 

voie sa administreze medicamente beneficiarilor; 
19) Ajuta beneficiarii cu deficiente la deplasarea si îi însoteste la toaleta, WC, sali de mese;  
20) Supravegheaza  permanent starea beneficiarilor semnalând asistentului de serviciu orice 

schimbare a starii de sanatate a acestora; 
21) Supravegheaza  beneficiarii sa nu consume bauturi alcoolice  si sa nu produca altercatii; 
22) Raspunde de mentinerea în bunastare  a mobilierului din camere,sali de mese, de obiectele 

sanitare din camere si grupurile sanitare ( WC-uri si bai); 
23) Raspunde disciplinar si material în situatia în care au fost distruse obiectele de mobilier 

sanitare  datorita  lipsei de supraveghere; 
24) Anunta  imediat  asistentul, administratorul, seful de centru, în situatia în care constata lipsa 

unor obiecte de inventar, sau lipsa nejustificata  a beneficiarilor din centru; 
25) Efectueaza  deparazitarea si igiena corporala  a beneficiarilor la sosirea lor în centru (la 

internare) si a  beneficiarilor sositi din învoire; 
26) Efectueaza controlul medical obligatoriu si analizele medicale periodice pentru completarea 

la zi a cornetului de sanatate ; 
27) Efectueaza curatenia  în salile de mese dupa  servirea meselor, în ordinea fireasca a 

operatiunilor pe care le presupune aceasta activitate; 
28) Efectueaza  zilnic  urmatoarele operatiuni; 

1. Taiatul unghiilor beneficiarilor; 
2. Toaleta  personala (spalat pe mâni dupa folosirea toaletei, înainte de servirea 

meselor, spalatul picioarelor înainte de culcare, etc.); 
3. Spalatul pe dinti; 
4. Folosirea pijamalelor la culcare; 
5.  Raspunde de efectuarea activitatilor  mentionate la punctul anterior la beneficiarii 

imobilizati care nu-si pot efectua singuri igiena corporala si determina pe ceilalti 
beneficiari sa efectueze aceste operatiuni de igiena; 

29) Se va insista pe formarea unor deprinderi si reguli de comportare, igiena, asa incat sa se 
redea sau forma sentimentul de demnitate, pe tot timpul activitatii, beneficiarii vor fi tratati 
ca persoane normale, sanatoase;   

30) Asigura conditii minime de trai pentru garantarea integritatii fizice si psihice;   
31) Instruieste si ajuta beneficiarii in formarea deprinderilor de munca si i-a masuri de evitare a 

oricarei situatii si forme de accidentare; 
32) Foloseste eventualele stimulente in asa fel incat stimulentele materiale sa fie asociate sau 

chiar substituite cu cele de ordin moral; 
33) Va urmarii cultivarea placerii activitatii, nevoia desfasurarii ei in grup, consolidarea 

coeziunii grupului fara a impune aceasta; 
34) Urmareste formarea unei echipe de beneficiari cu caracter relativ stabil in activitate si o 

echipa cu caracter probabil si fluctuant dar a cârei membrii sa fie sustinuti in formarea 
deprinderilor necesare activitatii; se va avea in vedere efectul terapeutic al activitatii;  

35)  Supune atentiei psihologului orice intrare-iesire a beneficiarilor din grupul de terapie, a 
dinamicii in ansamblu a beneficiarilor; 

36)  Informeaza medicul si psihologul asupra starii participative-nonparticipative a 
beneficiarilor precum si asupra modului general de comportare cu particularitatile observate 
a fiecarui beneficiar in parte;  
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37)  Întrerupe imediat activitatea beneficiarilor care dau semne de acutizare a starii de sanatate, 
sesizeaza sau îndruma catre cabinetul medical, reia activitatea numai cu avizul medicului si 
psihologului; 

38)  Pe langa aspectul terapeutic, se va urmari obtinerea unor produse finite care sa poata fi 
valorificate; va întocmi o informare asupra dotarii actuale si necesitatii imediate si o va 
supune atentiei conducerii unitatii; va gasi si propune modalitatile de recompensare; 

39)  Insoteste beneficiarii înafara institutiei la activitati recreativ-culturale si de socializare 
precum si la investigatii medicale recuperatorii; 

40)  Va contribui direct la depistarea beneficiarilor priceputi la diferite activitati, la formarea, 
încurajarea si supravegherea lor; 

41) Isi perfectioneaza permanent modul de lucru; 
42) Cunoaste si respecta prevederile Standardelor Minime de Calitate, precum si Codul 

drepturilor beneficiarilor  
43)  Respecta confidentialitatea datelor, informatiilor si documentelor cu privire la beneficiari si 

institutie in posesia carora intra in cadrul activitatii; 
44) Cunoaşte si respecta prevederile Regulamentului Intern, ROF si Codul de Etica; 
45) Se preocupă de însuşirea şi respectarea permanentă a normelor de SSM şi PSI stipulate în 

anexa la prezenta fişă  
46)  Indeplineste si alte sarcini trasate de catre seful ierarhic, relevante pentru scopul acestui 

post; 
 

 
ATRIBUȚII DE SERVICIU PENTRU POSTUL DE BUCATAR 

la  CENTRUL DE INGRIJIRE SI ASISTENTA PENTRU PERSOANE VARSTNICE 
RACHITOASA 

 
1) Primeşte alimentele de la magazie verificând calitatea şi cantitatea lor conform foilor de 

alimente zilnice; 
2) Păstrează corespunzător alimentele primite pe categorii de produse şi în condiţii de igienă 

corespunzătoare; 
3) Respectă meniurile stabilite şi normele dietetice; 
4) Răspunde de calitatea mâncării, efectuează verificarea alimentelor, îngrijindu-se ca probele 

de mâncare pentru control să fie luate din alimentele pregătite şi servite beneficiarilor; 
5) Respectă programul de servire a meselor stabilit de conducerea centrului; 
6) Răspunde de corecta împărţire a masei pe porţii, organizând munca de distribuire a felurilor 

de mâncare în bucătărie; 
7) Transportă mâncarea gătită la sălile de mese cu cărucioarele din dotare, în condiţiile de 

igienă corespunzătoare; 
8) Răspunde de restituirea cu forme legale la magazie până seara zilei cel târziu ora 20:00 a 

alimentelor nepreparate şi care au rămas nefolosite în mod justificat; 
9) Răspunde disciplinar şi material în situaţia în care nu foloseşte alimentele primite de la 

magazie pentru meniul zilnic sau în situaţia în care-şi însuşeşte aceste alimente; 
10) Răspunde de igiena locului de muncă, are în primire inventarul bucătăriei şi a dependinţelor 

sale îngrijindu-se de corecta folosire a magaziilor, sălilor de pregătit alimente, bucătărie; 
11) Răspunde de folosirea raţională a alimentelor şi materialelor de curăţenie; 
12) Utilizează raţional şi răspunde de toate instalaţiile, echipamentele, vesela existente în blocul 

alimentar; 
13) Nu permite intrarea persoanelor străine în bucătărie; 
14) Este obligat să supravegheze consumul de energie electrică şi a celorlalţi combustibili în 

vederea economisirii la maxim a acestora; 
15) Este obligat să-şi facă controlul medical periodic şi toate analizele medicale periodice în 

vederea completării carnetului de sănătate; 
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16) Răspunde disciplinar şi material conform legilor în vigoare pentru neîndeplinirea 
obligaţiilor de muncă, în situaţia în care-şi însuşeşte alimente; 

17) Permanent va avea asupra sa carnetul de sănătate şi anexele necesare; 
18) Efectuează curăţenia în blocul alimentar împreună cu muncitorul necalificat, în toate 

încăperile şi holurile de acces; 
19) Nu părăseşte serviciul până nu efectuează curăţenia în blocul alimentar şi nu aşează toate 

vasele, vesela, la locurile stabilite pe rafturi; 
20) Este obligat să poarte echipamentul de protecţie stabilit de conducerea centrului: halat, 

bonetă, mănuşi, etc.; 
21) Cunoaşte si respecta prevederile Regulamentului Intern, ROF si Codul de Etica; 
22) Se preocupă de însuşirea şi respectarea permanentă a normelor de SSM şi PSI stipulate în 

anexa la prezenta fişă.  
23) Indeplineste si alte sarcini trasate de catre seful ierarhic, relevante pentru scopul acestui 

post 
 
 

ATRIBUȚII DE SERVICIU PENTRU POSTUL DE MUNCITOR CALIFICAT 
la  CENTRUL DE INGRIJIRE SI ASISTENTA PENTRU PERSOANE VARSTNICE 

RACHITOASA 
 

1. Executa lucrari de întretinere, reparatie si confectionare specifice postului de muncitor calificat 
mecanic; 

2. Executa toate lucrarile mentionate anterior al tot mobilierul, utilajele, depozitele existente în 
patrimoniul centrului, inclusiv anexe gospodaresti, garduri împrejmuitoare, etc.; 

3. În executarea acestor lucrari efectueaza activitatea de debitare material, gaurire, nituire, sudura, 
grunduire, vopsire, folosind uneltele, dispozitivele, utilajele aflate în dotarea centrului; 

4. Confectioneaza diferite obiecte necesare centrului cum ar fi: unelte agricole, razatori, garduri, 
etc.; 

5. Are pe inventarul propriu sculele, dispozitivele si utilajele specifice activitatii de muncitor 
calificat lacatus mecanic; 

6. Foloseste rational sculele, dispozitivele si utilajele pe care le are pe inventar; 
7. Dupa terminarea activitatilor zilnice, depoziteaza sculele, dispozitivele în dulapuri conform 

regulilor stabilite de conducerea centrului; 
8. Raspunde material si disciplinar în situatia în care distruge sau deterioreaza uneltele, sculele, 

utilajele din vina sa; 
9. Foloseste rational materialele scoase din magazie pentru efectuarea diferitelor lucrari, 

îngrijindu-se în permanenta sa faca economi de materiale; 
10. Întocmeste referate de necesitate pentru aprovizionarea centrului cu unelte, scule necesare 

activitatii de lacatus mecanic; 
11. Întocmeste referate de necesitate pentru scoaterea din magazie a materialelor, uneltelor, 

sculelor necesare desfasurarii activitatilor si sarcinilor trasate de administrator si conducatorul 
centrului; 

12. Restituie la magazie pe baza de proces verbal materialele economisite în urma activitatii; 
13. Raspunde material si disciplinar în situatia în care înstraineaza, sustrage sau foloseste în alte 

scopuri materialele sau uneltele scoase din magazie; 
14. Dupa efectuarea lucrarilor cu consumuri de materiale importante, întocmeste împreuna cu 

administratorul, procese verbale în care va fi descrisa activitatea executiei. Procesul verbal va fi 
înaintat spre aprobare conducatorului de centru; 

15. La efectuarea inventarului de sfarsit de an propune spre casare uneltele, sculele defecte sau cu 
termenul de utilizare expirat; 

16. Este interzisa folosirea uneltelor, sculelor defecte sau improvizate; 
17. Este obligat sa poarte în timpul programului echipamentul de protectie adecvat specific 

muncitorului calificat lacatus mecanic, în functie de activitatea desfasurata; 
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18. Este interzisa intrarea în centru în afara orelor de program si în zilele libere; exceptie de la 
aceasta regula o reprezinta situatia în care a fost solicitat de conducerea centrului; 

19. Este obligat sa efectueze controale medicale periodice  si sa informeze conducerea centrului 
despre orice modificare a starii de sanatate care aduc atingere îndeplinirii atributiilor de 
serviciu; 

20. Este obligat sa respecte normele de protectie a muncii; 
21. În situatia în care este solicitat în afara orelor de program sau în zilele libere sa remedieze o 

urgenta, o defectiune aparuta, este obligat sa raspunda la orice solicitare; 
22. Cunoaşte si respecta prevederile Regulamentului Intern, ROF si Codul de Etica; 
23. Se preocupă de însuşirea şi respectarea permanentă a normelor de SSM şi PSI stipulate în 

anexa la prezenta fişă.  
24. Indeplineste si alte sarcini trasate de catre seful ierarhic, relevante pentru scopul acestui post; 

 
 

ATRIBUȚII DE SERVICIU PENTRU POSTUL DE KINETOTERAPEUT 
la  CENTRUL DE RECUPERARE SI REABILITARE NEUROPSIHIATRICA RACACIUNI 

 
 

1. Participa alaturi de echipa multidisciplinara la evaluarea initiala si permanenta a 
beneficiarilor  

2.  Monitorizeaza, revizuieste impreuna cu echipa multidisciplinara planul  personalizat de 
servicii si planul individualizat de recuperare;     

3. Pe baza evaluarii  functionale  a segmentului de aparat locomotor afectat si a prescriptiei  
       medicului, aplica programe de recuperare prin terapie fizica (electroterapie, kinetoterapie) 
precum si programe de kinetoprofilaxie primara si secundara; 
4. Pregateste si verifica functionarea aparaturii din dotare, semnaland eventualele defectiuni; 
5. Stabileste necesarul de echipament si se implica in procurarea lui; 
6. Supravegheaza starea beneficiarului pe perioada efectuarii procedurilor si informeaza 

medicul, asistentul medical, asistentul social si psihologul asupra modificarilor starii de 
sanatate fizica si psihica; 

7. Tine evidenta tratamentelor si procedurilor aplicate; 
8. Se preocupa de ridicarea nivelului profesional propriu prin studiu individual si participa la 

cursuri   si manifestari stiintifice;  
9. Cunoaste si respecta prevederile Regulamentului Intern si ROF;  
10. Respecta normele de etica  si deontologie profesionala in relatia cu beneficiarii, cu 

apartinatorii si colegii de munca ; 
11. Cunoaste si respecta prevederile Standardelor Specifice de Calitate pentru centrele 

rezidentiale; 
12. Cunoaste si respecta Procedurile Operationale si Sistemice specific fiecarui loc de munca; 
13. Respecta normele specifie locului de munca in domeniul securitatii si sanatatii in munca si  a 

celor privind situatiile de urgenta conform anexei nr. 52655/10.10.2011 la prezenta fisa de 
post. 

14. Indeplineste si alte sarcini trasate de conducerea unitatii , relevante pentru scopul acestui 
post. 

 
 

ATRIBUȚII DE SERVICIU PENTRU POSTUL DE PEDAGOG  DE RECUPERARE  
la  CENTRUL DE RECUPERARE SI REABILITARE NEUROPSIHIATRICA RACACIUNI 

 
1. Informează membrii echipei multidisciplinare asupra problemelor care apar în desfăşurarea 

activităţii zilnice şi a oricăror  informaţii care ar ajuta în procesul de recuperare a beneficiarilor; 
          2.  Instruieşte şi ajută beneficiarii în formarea deprinderilor de viaţă independentă şi ia măsuri de 
evitare a oricărei situaţii şi forme de accidentare; 
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 3.  Întocmeşte trimestrial fişele de  evaluare a beneficiarilor ,inregistrând progresul şi regresul  
fiecărui beneficiar aflat în  îngrijire ,insistă pe formarea unor deprinderi şi reguli de comportare, 
      igienă, de încadrare ordonată în programul de ergoterapie; 
 4. Se implică în  efectuarea igienei personale a beneficiarilor şi a spaţiilor locuite de aceştia, îi 
      încurajează pe cei capabili să o facă singuri şi supraveghează cum se efectuează aceasta; 
  5. Supraveghează  beneficiarii pentru a nu deteriora bunurile materiale , pentru a preveni fuga 
din centru sau introducerea în centru a băuturilor alcoolice; 
  6. Răspunde împreuna cu beneficiarii de recoltarea, păstrarea şi transportul lenjeriei murdare şi 
a reziduurilor solide conform normelor igienico-sanitare în vigoare; 
  7.Supervizează şi participă la pregătirea şi servirea mesei beneficiarilor, se îngrijeşte de 
păstrarea ordinii şi curăţeniei în sala de mese; 
   8.Participă activ la îndeplinirea programului adoptat cerinţelor educative sau nevoilor speciale 
ale beneficiarului, 
   9. Supraveghează desfăşurarea vizitelor la beneficiari de către apartinătorii acestora; 
  10.Răspunde de toate solicitările şi necesităţile beneficiarilor, ia măsuri pentru satisfacerea 
celor rezonabile, urmăreşte modul în care se execută igiena personală şi vestimentţtia  
beneficiarilor, felul şi   condiţiile în care sunt alimentati; 
  11.Contribuie la învăţarea de noi deprinderi şi abilităţi menite să conducă la menţinerea unei  
 funcţionalităţi psiho-sociale optime a beneficiarilor; 
  12.Cunoaşte şi respectă  prevederile  Regulamentului Intern şi ROF; 
  13. Respectă normele de etică şi deontologie profesională în relaţia cu beneficiarii, cu 
aparţinătorii şi colegii de muncă;  
  14. Cunoaşte şi  respectă prevederile Standardelor Specifice de Calitate pentru centrele 
rezidenţiale ; 
  15. Cunoaste si respecta  procedurile operationale si sistemice specific fiecarui loc de munca. 
  16. Respectă normele specifice locului de muncă în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă si 
a celor privind situatiile de urgent conform anexei nr.52655/10.10.2011 la prezenta fisa de post; 
  17. Gestionează , administrează şi păstrează bunurile aflate în gestiune. 
  18. Îndeplineşte  şi alte sarcini trasate de conducerea unităţii, relevante pentru scopul acestui 
post. 

 
 

ATRIBUȚII DE SERVICIU PENTRU POSTUL DE MAGAZINER 
la  CENTRUL DE RECUPERARE SI REABILITARE NEUROPSIHIATRICA RACACIUNI 

 
1. Are calitatea de gestionar a magaziei centrale a institutiei.  
2. Primeste bunuri de la furnizorii autorizati si elibereaza din gestiune pentru consum sau pentru 
    subgestiuni, alimente, obiecte de inventar , consumabile, utilaje, piese de schimb, C.L.U., B.C.F.,  
    materiale diverse.  
3. Va verifica la intrarea in gestiune a mărfurilor , documentele de insoţire (facturi, avize de insoţire 
    certificat de calitate, certificat sanitar veterinar , data expirarii ). 
 4. Intocmeste note de intrare si solicită comisia de recepţie pentru a semna NIR-urile, după 
     verificarea mărfurilor si a documentelor de insoţire.  
5. Va inregistra in fişele de magazie toate intrările — ieşirile ;totodată va opera si in programul 
    Info-cont. 
 6. Are obilgaţia de a depozita si a posta mărfurile în încăperi separate pentru a se asigura 
     integritatea, cantitatea si calitatea acestora. 
 7. Verifică geamurile , usile, incuietorile pentru a preveni efraţia gestiunii. 
 8. Eliberarea din magazie se face pe baza de bon de consum, verificand datele inscrise- produs, 
     cantitate si preţ si existenţa semnăturilor avizate şi ştampila cu aviz control preventiv.  
 9. Zilnic toate documentele de intrare si ieşire vor fi predate serviciului contabilitate. 
10 .Informează lunar sau de cate ori este nevoie existenţa stocurilor care au termen de valabilitate 
      de cel puţin 30 de zile. 
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11. Asigură curăţenia si dezinfecţia tuturor incăperilor, acordă atenţie specială dezinfecţiei spaţiilor 
       de frig, acestea fiind dotate cu termen si grafic zilnic de temperatură.  
12 .Verifică si informează administratorul privind stocurile de legume pentru a preveni degradarea 
      acestora si totodată la epuizarea stocului de legume solicită dacă este necesar , calcularea  
      perisabilităţilor. 
13. Gestionează stocul de CLU si intocmeşte impreună cu fochistul referatul de ieşire a 
      combustibilului in vederea intocmirii bonului de consum si al înaintează economistului; 
14. Face consumul zilnic de CLU; 
15. Respectă cu stricteţe stocul pe fiecare bazin; 
16. Nu are voie sa transfere CLU de la un bazin la altul ; 
17. Magazinerul este obligat sa asiste la descarcarea combistibilului pentru centrală termică CLU 
     ecotermic TIP III , avand responsabilitatea in urma consultării facturii,să respecte depozitarea 
     cantităţilor si distribuţia lor in cele doua bazine R1-CLU fără accize si R2 CLU cu accize; 
18. Alimentarea centralei termice cu CLU se va face după intocmirea referatului de ieşire din  
     gestiune de către fochist si in urma acestuia se va intocmi bonul de consum semnat de sef centru, 
     economist si magaziner; 
19.Verificarea cantitatii de combustibil se face prin masurare si transformare in litri si kilograme;  
20.Magazinerul este singura persoana care gestioneaza stocul de CLU din cele doua rezervoare  
      respectv R1 –combustibil fara accize si   R2 –combustibil  cu accize;   
21. Cunoaşte şi respectă prevederile Regulamentului Intern şi ROF;  
22. Respectă normele de etică şi deontologie profesională în relaţia cu beneficiarii, cu aparţinătorii 
       şi colegii de muncă; 
23. Cunoaşte şi respectă prevederile Standardelor Specifice de Calitate pentru centrele rezidenţiale;        
24. Respectă normele specifice locului de muncă 1n domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă, si a 
      celor privind situatiile de urgenta conform anexei nr.52645/10.10.20 I 1 la prezenta fisa de post;  
20. Indeplineşte şi alte sarcini trasate de conducerea unităţii, relevante pentru scopul acestui post. 

Nerespectarea sau neîndeplinirea corespunzătoare a sarcinilor de serviciu, stabilite prin prezenta fişă 
a postului, atrage după sine sancţionarea legală.  

 
 

ATRIBUȚII DE SERVICIU PENTRU POSTUL DE INFIRMIERĂ 
la  CENTRUL DE RECUPERARE SI REABILITARE NEUROPSIHIATRICA RACACIUNI 

 
1) Efectueaza igiena individuala dimineaţa, pranz, seara(spalat pe dinţi, baie ori de cate ori este 

nevoie,schimbat pamapers)a beneficiarilor cu handicap grav, ajuta si supravegheaza 
schimbarea lenjeriei, efectuarea igienei personale pentru cei cu handicap usor sau mediu, ajuta 
la formarea deprinderilor individuale a acestora; 

2) Intreţine igiena si curaţenia in spaţiile de locuit,grupuri sanitare, băi, a cazarmamentului si a 
 intregului mobilier din camerele  beneficiarilor; 

3) Verifica starea de curaţenie din camerele beneficiarilor in ceea ce priveste modul de depozitare 
a bunurilor personale. 

4) Se ocupa si  ia masuri in legatura cu aspectul beneficiarilor privind imbracamintea, 
incalţămintea ( sa fie corespunzatoare anotimpului, sex si varstă, curată); 

5) Asigura păstrarea si folosirea in bune condiţii a obiectelor de inventar avute in primire, asigura 
imbrăcămintea si incălţămintea, precum si lenjeria curată si igienizată pentru fiecare cameră si 
o schimba ori de cate ori este nevoie; 

6) Supraveghează si verifică dacă beneficiarii isi efectuează toaleta corect  inainte de servirea 
mesei, ajută  la deplasarea acestora către sala de mese, sesizează dacă beneficiarul are 
inapetenţa;  

7) Ajuta beneficiarii grav să se alimenteze in condiţiide igiena corespunzatoare ; 
8) Ajuta beneficiarii la formarea deprinderilor personale in ceea ce priveste servitul mesei alături 

de echipa pluridisciplinară psiholog, asistent social, asistent medical;  
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9) Transportă in condiţii de igiena alimentele de la bucătăria unităţii pentru beneficiarii ce servesc 
masa la pat si distribuie hrana pentru beneficiari in functie de raţia alimentară si lista de meniu; 

10) Comunică permanent cu beneficiarii, sesizeaza orice modificare in comportament, stare de 
sănătate, aparitia unor semen de imbolnăvire; 

11) Ajuta asistenţii medicali in cazul unor tratamente complexe; 
12) Acorda primul ajutor in caz de crize comiţiale ,stop cardiorespirator, traumatisme, anunţand 

imediat cabinetul medical; 
13) Asigura supravegherea si securitatea beneficiarilor in cadrul modulului si in curtea instituţiei; 
14) Previne si ia măsuri in caz de situaţii conflictuale ( agresivitate verbala sau fizica) anunţand  

cabinetul medical in situatii grave si poate imobiliza beneficiarul la indicaţia asistentului 
medical in caz de agresivitate gravă; 

15) Ajuta si dirijeaza spre sălile de activitătţi beneficiarii in funcţie de orarul zilnic; 
16) Participă la toate programele de perfecţionare profesionala organizate in unitate si in afara 

unitatii; 
17) Cunoaste  si respecta  prevederile Regulamentului Intern si ROF;  
18) Respecta normele de etica  si deontologie profesionala in relaţia cu beneficiarii, cu aparţinătorii 

si colegii de munca ; 
19) Cunnoaste si respectă prevederile Standardelor Specifice de Calitate pentru centrele 

rezidentiale; 
20)  Cunoaste si respecta Procedurile Operationale si Sistemice specific fiecarui loc de munca; 
21) Respecta normele specifice locului de munca in domeniul securitaţii si sănătăţii in munca si a 

celor privind situaţiile de urgenţa conform anexei nr. 52562- 10.10.2010 la prezenta fisa de 
post; 

22) Indeplineste si alte sarcini trasate de conducerea unitatii , relevante pentru scopul acestui post. 
 
 

ATRIBUȚII DE SERVICIU PENTRU POSTUL DE BUCĂTAR 
la  CENTRUL DE RECUPERARE SI REABILITARE NEUROPSIHIATRICA RACACIUNI 

 
1. Pregăteşte hrana beneficiarilor conform meniului zilnic cu respectarea standardelor de calitate a 

preparatelor realizate şi a recomandărilor medicale privind regimul igienico-dietetic; 
2. Participă la întocmirea meniului zilnic conform regulamentului intern; 
3. Preia alimentele de la magazia unităţii pe baza listei zilnice de alimente şi le foloseşte integral 

pentru prepararea hranei beneficiarilor; 
4. Coordonează activitatea colegilor din blocul alimentar şi distribuie responsabilităţi pe salariat , 

verificand întregul proces tehnologic de preparare a hranei ; 
5. Asigură implementarea şi menţinerea standardelor de păstrare şi depozitare a produselor, 

semipreparatelor şi preparatelor alimentare cu respectarea normelor igienico-sanitare în vigoare; 
6. Participă la pregătirea conservelor pentru iarnă din legumele şi fructele achiziţionate; 
7. Participă activ la curăţarea vaselor de gătit, întreţinerea ustensilelor , a instalaţiilor şi 

echipamentelor din dotare; 
8. Organizează spaţiul de lucru cu respectarea normelor igienico-sanitare corespunzătaore 

sectorului bucătărie; urmăreşte utilizarea raţională a instalaţiilor conform instrucţiunilor de exploatare; 
pregăteşte şi verifică funcţionarea acestora, semnalând defecţiunile;  

9. Participă la curăţenia generală a sectorului alături de ceilalti salariati; 
10. Distribuie preparatele alimentare pe etaje şi servesc porţiile beneficiarilor la micul dejun, prânz 

şi cină;  
11. Recolteaza  zilnic probele de alimente şi le etichetează în vederea păstrării în condiţiile legale 

impuse; 
12. Răspunde de inventarul din dotare; 
13. Participă la formele de perfecţionare profesională continuă pentru a-şi îmbunătăţi permanent 

modul  de lucru; 
14. Cunoaşte şi respectă  prevederile  Regulamentului Intern şi ROF;  
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15. Respectă normele de etică şi deontologie profesională în relaţia cu beneficiarii, cu aparţinătorii 
şi colegii de muncă; 

16.  Cunoaşte şi respectă prevederile Standardelor Specifice de Calitate pentru centrele 
rezidenţiale; 

17. Respectă normele specifice locului de muncă în domeniul securităţii - sănătăţii în muncă si a 
celor privind situaţiile de urgenţă conform anexei nr. 52532/10.10.2014 la prezenta fisa de post. 

18. Îndeplineşte  şi alte sarcini trasate de conducerea unităţii, relevante pentru scopul acestui post. 
 
 

ATRIBUȚII DE SERVICIU PENTRU POSTUL DE SPĂLĂTOREASĂ 
la  CENTRUL DE RECUPERARE SI REABILITARE NEUROPSIHIATRICA RACACIUNI 

 
1. Asigura preluarea,  dezinfecţia, spalarea  ,calcarea cazarmamentului si a tuturor obiectelor 

de inventar moale a instituţiei; 
2. Respectă timpii de spălare  si toate operaţiile privind materialele primite in spălătorie :    

înmuiere, dezinfecţie, prespălare, spălare, clătire, stoarcere, uscare, călcare; 
3. Cunoaşte şi respectă circuitul rufelor atât curate cât şi murdare(septic şi aseptic); 
4. Asigura si raspunde de  păstrarea rufelor primite in conditii de igiena păna la predarea 

acestora; 
5. Gestionează materialele de curăţenie şi dezinfecţie şi le foloseşte corespunzător  încadrându-

se în normele de consum lunar; gestioneaza si administreaza bunurile aflate in gestiunea 
spălătoriei; 

6. Execută curăţenia şi igienizarea spaţiilor din interiorul  si exteriorul spălătoriei; 
7. Orice defecţiune a utilajelor din spălătorie va fi adusă la cunoştinţă administratorului unităţii 

pentru a fi remediată imediat; se v-a ţine evidenţa nr. de masini spalate zilnic. 
8. Participă la orice acţiune care are drept scop păstrarea curăţeniei şi igiena maşinilor de spălat     

din dotarea spălătoriei; 
9. Are obligaţia de a purta  echipament de protecţie; 
10. Poseda  carnet de sanatate cu examenele solicitate conform legislaţiei in vigoare; 
11. Cunoaşte şi respectă Regulamentul Intern şi Regulamentul de Organizare şi Funcţionare; 
12.  Respecta normele de etica si deontologie profesionala  ; 
13.  Cunoaste si respecta Procedurile Operationale si Sistemice specifice  fiecarui loc de munca; 
14. Respecta  normele specifice de munca in domeniul securităţii si sănătăţii muncii si  a  celor  

privind situaţiile de urgenţa conform anexei nr. 52562-10.10.2010 la prezenta fisa de post; 
15. Îndeplineşte şi alte sarcini relevante pentru scopul acestui post. 

 
 

ATRIBUȚII DE SERVICIU PENTRU POSTUL DE ADMINISTRATOR 
la  CENTRUL DE RECUPERARE SI REABILITARE NEUROPSIHIATRICA RACACIUNI 

 
1. Răspunde de întreg patrimoniu, desfăşoară activităţi de administrare a acestuia, verifică 
       permanent  integritatea, întreţinerea, menţinerea în stare de funcţiune, recondiţionarea şi  
       repararea bunurilor  mobile şi imobile si se ocupă de încălzirea şi iluminarea acestora; 
2. Ţine evidenţa analitică a tuturor mijloacelor fixe existente în unitate; 
3. Răspunde de necesitatea şi oportunitatea lucrărilor de reparaţii curente; întocmeşte 

rapoarte/referate de necesitate şi bonuri de consum pentru materialele de reparaţii şi întreţinere 
şi le aduce la cunoştinţă conducerii; se asigură de efectuarea reparaţiilor; 

4. Organizează şi urmăreşte potrivit legii,întocmirea şi verificarea documentaţiei necesare casării 
mijloacelor fixe şi a obiectelor de inventar amortizate şi/sau ieşite din uz,inclusiv recuperarea şi 
valorificarea materialelor şi pieselor rezultate din dezmembrarea mijloacelor şi obiectelor 
casate. 

5. Răspunde de repararea la timp a utilajelor, aparatelor şi instalaţiilor aflate în dotarea unităţii; 
6. Răspunde de obţinerea, vizarea sau reavizarea tuturor autorizaţiilor necesare funcţionării 
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      legale a unităţii conform legislatiei in vigoare si de asemenea de existenta contractelor pentru  
      fiecare tip de  furnizare de servicii pentru asigurarea utilitatilor; 
7. Are obligaţia organizării curaţeniei zilnice precum şi a operaţiei de deszăpezire în curtea 

unităţii şi în zona incintei; 
8. Se îngrijeşte şi răspunde pentru asigurarea pazei şi securitatea unităţii de către personalul 

specializat, ia măsuri pentru preîntâmpinarea incendiilor, inundaţiilor, furturilor; 
9. Efectuează periodic instructajul paznicilor şi verifică modul de îndeplinire a sarcinilor de 

serviciu de către aceştia; 
10. Comunică conducerii unităţii disfuncţionalităţile existente sau nou înregistrate. 
11. Repartizează şi organizează zilnic sarcini personalului de întreţinere, conform fişelor de post 

ale acestora, luând măsuri de îndeplinire a obligaţiilor lor conform programului, avizate de 
conducere; 

12. Se îngrijeşte ca persoanele responsabile de curăţenia incintei să-şi ducă la îndeplinire sarcinile; 
13. Întocmeşte grafice de lucru şi pontajul lunar la personalul administrativ, de deservire 

generală,muncitori calificaţi producţie si muncitori necalificati.  
14. Se îngrijeşte ca personalul administrativ (muncitorii calificaţi, necalificaţi, spălătoresele, 

paznicii şi portarul)  să cunoască şi să respecte procedurile de lucru interne; face sesiuni de 
instruire cu acestia în vederea implementării procedurilor de lucru;  

15. Întocmeşte ordinul de deplasare, semnat de către şeful de centru, pentru salariaţii care părăsesc 
unitatea în timpul orelor de program, înregistrându-l în registrul specific; 

16. Nu are voie să părăsească unitatea sau să învoiască personalul din subordine (muncitorii 
întreţinere şi personalul de pază), fără avizul conducerii; 

17.  Întocmeşte referate de necesitate pentru aprovizionarea cu bunuri alimentare, bunuri  
       materiale pe  care le înaintează spre avizare economistului centrului şi şefului de centru in  
       vederea obţinerii aprobării directorului general adjunct si a directorului economic. 
18. Întocmeşte notele de comandă pentru fiecare furnizor şi le vizează la economistul centrului  
       pe baza referatelor aprobate de directorul general adjunct si directorul economic cu 
       respectarea procedurii operaţionale în acest sens; 
19. Face parte din comisia de recepţie a bunurilor şi alimentelor, controlează periodic modul în 

care se ţin gestiunile de bunuri şi materiale pe fiecare modul informând lunar economistul 
unităţii şi seful de centru în acest sens; 

20. Are obligaţia de a nu accepta intrarea în gestiune a bunurilor pentru care nu există referat 
aprobat de conducerea unitatii sau care prezintă deficienţe şi pot prin calitatea lor să dăuneze 
sănătăţii beneficiarilor; 

21. Răspunde de evidenţa productiei realizate din activitatile de ergoterapie şi terapie prin muncă 
(animale, legume, fructe, seminte, culturi agricole, produse ergoterapie) pe baza proceselor 
verbale înaintate de comisia de recepţie a acestora. 

22. Participă la întocmirea Listei meniu (săptămânale) şi a  Listei zilnice de alimente, împreună cu 
contabilul, magazinerul, un asistent medical, un muncitor calificat bucătar si reprezentantul 
beneficiarilor; 

23. Confirmă foile de parcurs pentru cursele efectuate de către şoferii centrului, urmărind 
       modul de completare şi ştampilele existente de la destinaţiile respective şi le înaintează spre 
 verificare economistului centrului în vederea justificării consumului;  
24. Se ocupă de organizarea colectării şi evidenţierii deşeurilor rezultate din activitatea centrului, 
      inclusiv deşeuri centrala termică şi supraveghează evacuarea lor de către firmele specializate; 
25. Organizează şi pregăteşte gestiunile în vederea inventarierii anuale pentru întreg patrimoniu; 
26. Respectă cu stricteţe stucul de CLU  pe fiecare bazin. 
27. Nu are voie să dispună transfer de CLU de  la un bazin la altul. 
28. Notează datele cantitative pe care le prezintă la cererea şefului de centru,conducerii  
      D.G.A.S.P.C. Bacău sau organelor de control. 
29. Se îngrijeşte să se perfecţioneze continuu, prin cursuri sau individual; 
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30. Cunoaşte şi respectă prevederile Codului etic şi regulile de conduită ale personalului 
contractual, Regulamentul Intern, Regulamentul de Organizare şi Funcţionare, Procedurile de 

sistem şi cele de lucru; 

31. Cunoaşte şi respectă normele de etică şi deontologie profesională în relaţia cu beneficiarii şi a 
aparţinătorilor acestora;  

28.Cunoaşte şi respectă prevederile Standardelor Specifice de Calitate; 
29.Respectă normele specifice locului de muncă în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă,  
      respectiv ale celor pentru situaţii de urgenţă conform anexei nr.52519/10.10.2011 la prezenta  
      fişă de post. 
30.Îndeplineşte şi alte sarcini de serviciu relevante pentru scopul acestui post; 
31.În caz de necesitate conduce autovehicolele aflate în dotarea unităţii, la solicitarea conducerii. 

 
 

ATRIBUȚII DE SERVICIU PENTRU POSTUL DE INGRIJITOARE 
la  CENTRUL DE RECUPERARE SI REABILITARE NEUROPSIHIATRICA RACACIUNI 

 
1. Asigura curatenia si dezinfectia tuturor spatiilor  repartizate in cadrul locului de munca 
(holuri,spatii de locuit,grupuri sanitare, bai sala de mese, bucatarie, spatii de activitati recreative 
si de ergoterapie; 
2.Cunoaste si respecta instructiunile privind spalarea, curatenia si dezinfectia; 
3.Solicita ori de cate ori este nevoie materiale si ustensile pentru desfasurarea activitatii; 
4.Asigura pentru fiecare spatiu recipient pentru depozitarea gunoiului si totodata transporta 
    rezidurile menajere rezultate la locurile special amenajate ( ghene, tomberoane) ; 
5.Curata si dezinfecteaza recipientele pentru depozitarea gunoiului; 
6.Este interzisa manipularea sau evacuarea rezidurilor rezultate din activitatile medicale; 
7.Poate insoti asistentul medical responsabil de evacuarea acestor materiale si il poate ajuta la  
   distrugerea sau expedierea lor; 
8.Cunoaste si foloseste corect substantele pentru dezinfectie, spalare si curatenie; 
 9.Participa la toate programele de perfectionare profesionala organizate in unitate si in afara  
    unitatii; 

         10.Cunoaste si respecta prevederile ROI si ROF ; 
         11.Respecta normele de etica si deontologie profesionala in  relatia cu beneficiarii, apartinatorii 
si colegii de  munca ;  

12. Cunoaste si respecta Procedurile Operationale si Sistemice  specifice fiecarui loc de munca; 
13. Cunoaste si respecta Standardele Specifice de Calitate pentru centrele rezidentiale. 

          14. Respecta  normele  specific fiecarui loc de munca in domeniul securitatii si sanatatii in 
munca si a celor privind situatiile de urgenta conform anexei nr. 52562/10.10.2014 la prezenta fisa de 
post. 

 
 

ATRIBUȚII DE SERVICIU PENTRU POSTUL DE MAGAZINER 
la  CENTRUL DE INTEGRARE  PRIN TERAPIE OCUPAŢIONALĂ”MIORIŢA” PARINCEA  

 
1.Primeste, pãstreazã si elibereazã bunurile materiale în baza actelor legal întocmite cu respectarea 
legislatiei în vigoare cu privire la gestiune; 
2. Nu primeste si inmagazineazã bunuri materiale achizitionate, restituite sau primite prin transfer, 
decât dupã ce convoacã Comisia de receptie care urmãreste ca toate bunurile materiale sã corespundã 
cantitativ si calitativ. 
3. Tine evidenta tehnic-operativã a bunurilor din gestiune; 
4. Intocmeste împreunã cu administratorul necesarul de materiale,asigurând permanent stocuri 
corespunzãtoare bunei functionãri a institutiei; 
5. Respectã normele sanitare si sanitar- veterinare cu privire la pãstrarea si manipularea alimentelor; 
6. Asigurã curãtenia în magazie cu etichetarea si monitorizarea bunurilor sã fie în termene valabile; 
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7.Urmãreste ca bunurile de inventar si materiale sã fie sortate pe categorii, pe formate si dimensiuni; 
8. Asigurã spatiile de depozitare împotriva incendiilor si a sustragerilor; 
9. Ia mãsuri ca paza si securitatea materialelor sa fie asiguratã, verificând usile, ferestrele, sistemele de 
închidere si aduce la cunostintã sefilor ierarhici deficientele constatate pentru a fi remediate; 
10. Sesizeazã seful ierarhic superior, în caz cã se constatã cã încuietorile sau încãperile magaziei au 
fost sparte sau stricate cu forta în lipsa sa, sau a omis sã încuie magaziile la parãsirea serviciului, 
cerând sã se constate aceasta pe loc, în acest caz nepermitând accesul în magazii fãrã autorizarea 
organelor care conduc ancheta; 
11. Instiinteazã conducerea institutiei în cazul în care constatã cã are plusuri sau minusuri în gestiune, 
mãrfuri depreciate sau stocuri supranormative; 
12.Comunicã în scris conducerii unitãtii stocurile produselor fãrã miscare sau cu miscare lentã; 
13. Participã la întocmirea listei zilnice de alimente si a meniului sãptãmânal; 
14. Executã operatiunile cu numerar dispuse prin acte legal întocmite; 
15. Rãspunde de pãstrarea si manipularea mijloacelor bãnesti în conditii de maximã securitate; 
16. Asistã la inventarierea bunurilor de inventar si materialelor aflate în gestiunea sa si semneazã 
listele de inventar; 
17. Rãspunde pecuniar si penal pentru lipsurile de materiale si bunurile de inventar pe care le are in 
gestiunea sa; 
18. Intocmeste raport de activitate zilnic; 
19. Participã la toate formele de perfectionare a pregãtirii profesionale organizate în institutie sau în 
afara acesteia; 
20. Respecta Regulamentul de Organizare si Functionare si Regulamentul Intern al institutiei si Codul 
de Eticã; 
21. Cunoaste si respectã normele pe linie de  PSI; 
22. Cunoaste si respectã atributiuni pe linie de securitate si sãntate în muncã cf.adr. 
nr.52645/10.10.2011,anexatã la prezenta; 
23. Cunoaste si respectã prevederile Standardelor minime de calitate,Manualul de Proceduri si 
procedurile specifice postului; 
24. Efectueaza controlul medical periodic si înstiinteazã conducerea institutiei cazurile de îmbolnãviri 
sau contact cu boli infecto-contagioase; 
26. Indeplineste si alte atributii specifice postului pe care îl ocupã,dispuse de conducerea institutiei. 
 
 

ATRIBUȚII DE SERVICIU PENTRU POSTUL DE INFIRMIERĂ 
la  CENTRUL DE INTEGRARE  PRIN TERAPIE OCUPAŢIONALĂ”MIORIŢA” PARINCEA  

 
1. Ajută  şi  îndrumă  beneficiarul în toate aspectele de rutină zilnică incluzând igiena personală; 
2. Asigură igiena lenjeriei corporale, articolelor de îmbrăcăminte, a lenjeriei de pat ; 
3. Participă la formarea beneficiarilor a deprinerilor de igienă  - individuală semnalând 

asistentului  medical orice modificare comportamentală a acestuia; 
4. Intreţine igiena paturilor şi a mobilierului din cameră; 
5. Efectuează şi întreţine igiena dormitoarelor,camerei de zi şi a spaţiilor comune, conform 

programului zilnic de curăţenie ; 
6. Foloseşte în mod raţional materialele de curăţenie pentru destinaţia lor firească respectând 

instrucţiunile de folosire; 
7. Efectuează dezinfecţia permanentă a dusumelelor din camere,a  pereţilor si pardoselilor  din bãi 

, grupuri sanitare si holuri , numai cu materialele şi ustensile avizate de normele sanitare în 
vigoare; 

8. Ajută asistentul  medical în administrarea medicaţiei, la recoltarea probelor biologice, asigură 
transportul şi păstrarea acestora (acolo unde este cazul) precum şi efectuarea procedurilor sau la 
desfăşurarea procesului educaţional pentru beneficiarii pe care îi deserveşte; 

9. Prepară masa beneficiarilor respectând retetarul si o serveste acestora asigurând vesela şi  
condiţiile igienico-sanitare ,conform normelor legale în vigoare; 
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10. Asigură şi răspunde de securitatea beneficiarilor în toate activităţile desfăşurate; 
11. Însoţeşte beneficiarii la controale şi investigaţii medicale, paramedicale, asigură îngrijire şi 

supraveghere în cazul internării  de urgenţă şi spitalizării (după caz); 
12. Însoţeşte beneficiarii la activităţi recreative (tematice, schimburi de experienţă), excursii, tabere 

asigurând îngrijirea şi supravegherea lor; 
13. Răspunde de gestionarea corespunzãtoare a bunurilor din inventarul casei unde îşi desfăşoară 

activitatea, de bunurile primite în gestiune şi materialul necesar menţinerii stării de sănătate; 
14. Execută  si alte sarcini primite în scop medical si de îngrijire, de la medicul de familie sau de la 

asistentul medical ; 
15. Răspunde cu promptitudine la solicitarea  beneficiarilor , asigură o gamă largă de activităţi care 

să determine o bună integrare a beneficiarului  în mediu de viaţă; 
16. Se asigură  că sunt respectate drepturile beneficiarului, demnitatea şi intimitatea acestuia; 
17. Lucrează  într-un mod constructiv profesional cu ceilalţi angajaţi precum un membru activ al 

echipei ; 
18. Dezvoltă  şi  păstreză relaţii amicale cu părinţii sau orice alt reprezentant al beneficiarului; 
19. Păstrează secretul de serviciu şi confidenţialitatea informaţiilor despre beneficiari; 
20. Participă la cursurile de pregătire profesionalã, şedinţe de lucru cu angajaţii si evenimentele 

organizate în centru; 
21. Respectã  Regulamentul de Organizare şi Funcţionare , Regulamentul Intern al institutiei si 

Codul de Eticã; 
22. Cunoaste si respectã normele pe linie de PSI.; 
23. Cunoaste si respectã normele , atribuţiunile specifice locului de muncă în domeniul securităţii 

şi sănătăţii în muncă conform adresei nr.52655/2011 anexã  la prezenta fişã de post, respectiv a 
celor  pentru situaţii de urgenţă; 

24. Cunoaste si respectã prevederile Standardelor minime de calitate si Carta drepturilor 
beneficiarului; 

25. Se angajează să ia la cunoştinţă, să înţeleagă şi să aplice cu strictete prevederile Manualului de 
proceduri pe baza de proces verbal şi procedurile de lucru specifice postului; 

26. Efectueazã controlul medical periodic şi înştiinţeazã conducerea instituţiei asupra cazurilor de 
îmbolnãviri sau contact cu boli infecto-contagioase ; 

27. Indeplineşte şi alte sarcini trasate de către şeful ierarhic,relevante pentru scopul acestui post;                                                

LA SCHIMBUL DE NOAPTE 
28. Asigură  securitatea casei prin  încuierea uşilor exterioare şi lasã aprinse luminile de veghe  ;  
29. Ajută şi  asistă beneficiarii pe timpul nopţii . 

 
 

ATRIBUȚII DE SERVICIU PENTRU POSTUL DE MUNCITOR NECALIFICAT 
la  CENTRUL DE ÎNGRIJIRE ŞI ASITENŢĂ  PESOANELOR CU DIZABILITĂŢI 

C.NEGRI TG. OCNA 
 

1. sa respecte in totalitate prevederile in vigoare din R.O.I. , R.O.F., Manualul de proceduri , 
conform standardelor si a Codului de etica al D.G.A.S.P.C. Bacau ; 

2. respectarea cu strictete a programului de lucru ;  
3. executa sarcinile primite de la bucatar (curatare, spalare, tocare alimente) in vederea 

prepararii hranei beneficiarilor ;  
4. respectarea normelor de consum, in spirit economic, evitandu-se tendintele de risipa la apa si 

energie; 
5. respectarea normelor de SSM, precum si a celor de prevenire a incendiilor sau oricaror 

situatii care ar putea pune in primejdie cladirile, instalatiile, integritatea corporala sau 
sanatatea personalului; 

6. spalarea vaselor cu detergenti speciali pentru vase; 
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7. asigurarea bunurilor din dotare cu mult simt de raspundere a tuturor incaperilor din incinta 
bucatariei ( protejare cu incuietori a intrarilor si iesirilor din bucatarie); 

8. executa si raspunde de igienizarea bucatariei, holurilor, pavimentelor, pervazelor, usilor, 
hotelor,  grupurilor sanitare din incinta bucatariei si a tuturor anexelor, folosirea substantelor 
dezinfectante dupa indicatiile cadrului medical; 

9. efectueaza controlul medical periodic si instiinteaza conducerea institutiei cazurilede 
imbolnaviri sau    contact cu boli infecto-contagioase; 

10. la intrarea in activitate participa la efectuarea triajului epidimiologic efectuat de asistentul 
medical;  

11. poarta echipamentul corespunzator pe toata durata programului de lucru ; 
12. indeplineşte şi alte sarcini trasate de către şeful ierarhic, relevante pentru scopul acestui post, 

respectă normele  si atributiile specifice locului de muncă în domeniul securităţii şi sănătăţii 
în muncă, respectiv a celor pentru situaţii de urgenţă, conform adresei nr.52532 / 10.10.2011 
– anexa la fisa postului . 

 
 

ATRIBUȚII DE SERVICIU PENTRU POSTUL DE PEDAGOG  DE RECUPERARE 
la  CENTRUL DE ÎNGRIJIRE ŞI ASITENŢĂ  PESOANELOR CU DIZABILITĂŢI 

C.NEGRI TG. OCNA 
 

1. sa respecte in totalitate prevederile in vigoare din R.O.I. , R.O.F., Manualul de proceduri , 
conform standardelor si a Codului de etica al D.G.A.S.P.C. Bacau ; 

2. sa garanteze asistatului integritatea si securitatea; 
3. sa respecte procedurile de lucru din cadrul centrului ; 
4. sa desfasoare activitati zilnice in conformitate cu programul stabilit , respectand repartizarea 

pe puncte  de lucru stabilite de catre coordonatorul de grupa ; 
5. sa intreprinda activitati educativ – recreative , de socializare , in cadrul centrului si in afara 

acestuia, impreuna cu ergoterapeutul, respectand progrmul de activitati stabilit in cadrul sedintelor 
echipei multidisciplinare ; 

6. ia la cunostinta si respecta toate masurile prevazute in urma sedintelor de lucru si a 
sedintelor echipei multidisciplinare si a consiliului consultativ  la beneficiarilor ; 

7. sa colaboreze cu specialistii la intocmirea instrumentelor de lucru ale asistatilor; 
8. sa realizeze dezinfectia si deparazitarea asistatilor; 
9. asigura, impreuna cu asistentul medical, igiena personala a beneficiarilor, dezinfectia salii de 

mese, a suprafetelor si a instalatiilor sanitare din module. 
10. anunta asistentul medical si medicul, privind  orice modificare a starii de sanatate a 

beneficiarilor si informeaza zilnic psihologul centrului cu privire la modificarile de comportament ale 
acestora ; 

11. respecta indicatiile personalului medical cu privire la modul de lucru cu beneficiarii aflati sub 
tratament , atat cronic cat si de urgent , respectiv regimul alimentar , de orice fel, al acestora ; 

12. sa aduca la cunostinta coordonatorului de tura /coordonatorului personal de specialitate 
/sefului de centru /  diferite situatii  ivite in desfasurarea activitatii  ; 

13. aduce la cunostinta sefului ierarhic , toate defectiunile din spatiile de cazare , constatate pe 
timpul serviciului si le noteaza in caietul de modul ; 

14. sa asigure pastrarea bunurilor personale ale asistatilor  si a bunurilor din centru; 
15. sa asigure servirea mesei asistatilor; 
16. sa schimbe zilnic  sau ori de cate ori este cazul lenjeria  pentru toti asistatii ocrotiti; 
17. sa asigure supravegherea permanenta a asistatilor; 
18. asigura mentinerea unui climat adecvat de munca prin interzicerea oricarei forme de 

agresare verbala sau fizica a beneficiarilor; 
19. sa pastreze confidentialitatea informatiilor; 
20. sa gestioneze in mod eficient instrumentele de lucru existente la nivelul fiecarui punct de 

lucru  ; 
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21. la intrarea si iesirea din serviciu verifica prezenta beneficiarilor si starea de sanatate a 
acestora, mentionand in procesul verbal de predare – primire a serviciului, rezultatul verificarii ; 

22. nu paraseste locul de munca decat la terminarea programului de lucru sau in caz de forta 
majora, la venirea schimbului  ; 

23. participa la cursuri de calificare / perfectionare profesionala ; 
24. efectueaza controlul medical periodic si instiinteaza conducerea unitatii cazurile de 

imbolnavire sau contact cu boli infecto – contagioase ;   
25. indeplineşte şi alte sarcini trasate de către şeful ierarhic, relevante pentru scopul acestui post, 

respectă normele si atributiile specifice locului de muncă în domeniul securităţii şi sănătăţii în 
muncă, respectiv a celor pentru situaţii de urgenţă , conform adresei nr. 52655 / 10.10.2011 –anexa 
la fisa postului. 
 
 

ATRIBUȚII DE SERVICIU PENTRU POSTUL DE MAGAZINER 
la  CENTRUL DE ÎNGRIJIRE ŞI ASITENŢĂ  PESOANELOR CU DIZABILITĂŢI 

C.NEGRI TG. OCNA 
 

1. Se îngrijeşte de buna păstrare a materialelor aflate în gestiunea sa; 
2. Primeşte şi eliberează materialele aflate în păstrare la magazie şi ţine evidenţa lor conform 

normelor legale; 
3. Are obligaţia de a nu accepta intrarea în gestiune a bunurilor ce prezintă deficienţe sau prin 

calitatea lor pot daună sănătăţii beneficiarilor; 
4. Ajută administratorul în procurarea celor necesare pentru magazia de alimente şi echipamentul 

necesar beneficiarilor, asigurând baremul fiecărui beneficiar conform normelor în vigoare; 
5. Eliberează bunurile materiale conform Referat de necesitate aprobat  pe bază de Bon de 

consum, si opereaza  in fisele de magazie materialele predate; 
6. Eliberează, pe baza Listei zilnice de alimente,  alimentele necesare bucătarilor de serviciu, în 

vederea preparării hranei beneficiarilor; 
7. Sesizează conducerea unităţii asupra lipsurilor înregistrate; 
8. Se îngrijeşte de completarea stocurilor conform normativelor; 
9. Asigură magazia împotriva furturilor; 
10. Se ingrijeste ca bunurile introduse in magazia unitatii sa fie insotite de documente justificative, 

conforme cu acestea;  
11. Se ingrijeste ca bonurile de materiale , listele de alimente sau fişele de magazie sa fie 

completate fara ştersături, adăugiri; 
12. Participă la întocmirea Listei meniu (saptamanala) si a Listei zilnice de alimente, împreună cu  

administratorul, asistentul medical , un muncitor calificat bucătar si reprezentantul 
beneficiarilor; 

13. Se îngrijeşte să urmeze, în termen, cursuri de igienă; 
14. Cunoaşte şi respectă prevederile Codului etic şi regulile de conduită ale personalului 

contractual, Regulamentul Intern, Regulamentul de Organizare şi Funcţionare, Procedurile de 

sistem şi cele de lucru; cunoaşte şi respectă normele de etică şi deontologie profesională în 
relaţia cu beneficiarii şi a aparţinătorilor acestora; cunoaşte şi respectă prevederile Standardelor 

minime de calitate; 
15. Indeplineşte şi alte sarcini trasate de către şeful ierarhic, relevante pentru scopul acestui post , 

respectă normele  si atributiile specifice locului de muncă în domeniul securităţii şi sănătăţii 
în muncă, respectiv a celor pentru situaţii de urgenţă, conform adresei nr.52645 / 10.10.2011 
– anexa la fisa postului . 
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ATRIBUȚII DE SERVICIU PENTRU POSTUL DE TERAPEUT OCUPAŢIONAL 
la  CENTRUL DE RECUPERARE ŞI REABILITARE A PERSOANELOR CU 

DIZABILITĂŢI  TG.OCNA 
 

a) Participă la efectuarea evaluării psiho-medico-sociale (deprinderi, preocupări, interese) a 
beneficiarilor de servicii în cadrul echipei multidisciplinare; 

b) Participă împreună cu echipa multidisciplinară la elaborarea, implementarea și monitorizarea 
tuturor activităților din atelierele de ergoterapie și a activităților de pe module 

c) Efectuează reevaluări periodice în vederea înregistrării progreselor sau modificărilor semnificative; 
completează fişa de evaluare; 

d) Participă la elaborarea şi implementarea Planurilor Individuale de Intervenţie pentru beneficiari în 
cadrul echipei multidisciplinare; monitorizează PII în calitate de responsabil de caz; participă la 
şedinţele de lucru în cadrul echipei multidisciplinare; 

e) În funcţie de cerinţele generale şi specifice ale beneficiarilor desfăşoară activităţi ocupaţionale, 
individuale şi de grup, în vederea formării/dezvoltării deprinderilor de autonomie personală şi 
socială;  

f) Asistă beneficiarii, asigurând suportul, îndrumarea şi informaţiile necesare în executarea 
activităţilor de autoservire, autogospodărire şi alte activităţi de pregătire pentru viaţa independentă; 

g) Desfăşoară activităţi creative, productive, gospodăreşti, distractiv-recreative etc. în funcţie de 
potenţialul şi preferinţele beneficiarilor; contribuie la învăţarea de noi deprinderi şi abilităţi menite 
să conducă la menţinerea unei funcţionalităţi psiho-sociale optime a beneficiarilor; 

h) Împreună cu echipa, realizează modificări şi adaptări ale mediului care susţin accesibilitatea, 
măsurile de siguranţă , mobilitatea şi transferurile beneficiarilor; 

i) Organizează activitatea din sala de terapie ocupaţională şi urmăreşte utilizarea raţională şi eficientă 
a materialelor; 

j) Participă la formele de perfecţionare profesională continuă pentru a-şi îmbunătăţi permanent modul  
de lucru; 

k) Cunoaşte şi respectă  prevederile  Regulamentului Intern şi ROF; respectă normele de etică şi 
deontologie profesională în relaţia cu beneficiarii, cu aparţinătorii şi colegii de muncă; cunoaşte şi 
respectă prevederile Standardelor Specifice de Calitate pentru centrele rezidenţiale ; 

l) Respectă normele specifice locului de muncă în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă, respectiv 
a celor  pentru situaţii de urgenţă, prevăzute în anexa cu adresa nr. 52496/10.10.2011 ; 

m) Îndeplineşte şi alte atribuţii specifice postului ocupat. 
 
 

ATRIBUȚII DE SERVICIU PENTRU POSTUL DE KINETOTERAPEUT 
la  CENTRUL DE RECUPERARE ŞI REABILITARE A PERSOANELOR CU 

DIZABILITĂŢI  TG.OCNA 
 
1.Respecta ROF-ul si ROI-ul Centrului; 
2.Respecta programul de lucru si foloseste timpul afectat activitatilor propuse conform programului 
organizat in cadrul modulului; 
3.Efectueaza evaluarea initiala si permanent a asistatului alaturi de echipa multidisciplinara; 
4.Indruma activitatile din cadrul grupelor in sensul urmaririi aplicarii planului de interventie stabilit de 
echipa multidisciplinara si completarii tuturor instrumentelor de lucru de la nivelul grupei; 
5.Completeaza bateria de teste specifice activitatilor terapeutice; 
6.Elaboreaza si aduce spre aprobare sefului de centru materiale necesare desfasurarii in conditii optime 
a actului terapeutic; 
7.Alcatuieste un plan individual de interventie precizind obiectivele,activitatile specifice, metodele si 
mijloacele de evaluare, bugetul de timp alocat fiecarei operatii, precum si resursele folosite; 
8.Alcatuieste programe recuperatorii conforme planului de interventie; 
9.Participa alaturi d echipa multidisciplinara la consilierea personalului si a familiilor beneficiarilor din 
cadrul centrului; 
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10.Raporteaza orice incident aparut in cabinet  direct conducatorului unitatii; 
11.Raspunde cu promtitudine si profesionalism oricarei solicitari verbale sau scrise a conducerii de 
patrimoniu a unitatii; 
12.Informeaza prin note informative sau referate conducatorul unitatii asupra nerespectarii activitatilor 
conform programului de activitati si planului de interventie stabilit de echipa multidisciplinara; 
13.Raspunde material/disciplinar  si/sau penal pentru lipsurile constatate din inventarul cabinetului; 
14. Gestioneaza si prelucreaza date si informatii cu caracter personal a beneficiarilor institutiei si 
raspunde de confidentialitatea lor 
15.Respecta normele SSM si PSI prin cunoasterea legislatiei in domeniu si respectarea acestora la 
locul de munca; 
16.Respecta standardele obligatorii privind serviciile de asistenta sociala si protectia asistatului; 
17.Respecta rea codului deontologic; 
18.Colaboreaza cu personalul din grupe si din unitate in scopul formarii si dezvoltarii spiritului de 
echipa; 
19.Asigura si raspunde de securitatea asistatului pe perioada de desfasurare a activitatilor de 
recuperare; 
20.Evalueaza periodic situatia asistatilor in planul psihomotricitatii; 
21.Intocmeste trimestrial rapoarte de activitate pentru asistatii din unitate; 
22.Intocmeste lunar program de activitati al serviciului de kinetoterapie si il supune spre avizare 
sefului de centru. 
 
 

ATRIBUȚII DE SERVICIU PENTRU POSTUL DE MUNCITOR CALIFICAT 
la  CENTRUL DE RECUPERARE ŞI REABILITARE A PERSOANELOR CU 

DIZABILITĂŢI  TG.OCNA 
 

1. Respectarea programului de lucru, ROF-ul si ROI-ul Centrului ; 
2. Sa respecte procedurile operationale conform standardelor in vigoare ; 
3. Raspunde de buna functionare a cazanelor la centrala si orice avarie este adusa la cunostinta 

conducerii  
4. Verifica zilnic instalatiile sanitare  (WC, dusuri, chiuvete, coloane de scurgere ) si intervine 

acolo unde este nevoie pentru a inlatura defectiunile existente; 
5. Raspunde de functionarea robinetelor pentru a evita pierderile de apa; 
6. Desfunda canalul ori de cate ori este infundat ; 
7. Efectueaza aerisirea instalatiei termice pentru a asigura caldura in dormitoare si in birouri; 
8. Ia legatura zilnic cu personalul pentru a se informa de problemele aparute si pentru a 

participa la remedierea lor; 
9. Participa la efectuarea curateniei generale cum ar fi reparatii, tencuieli, varuit, vopsit ; 
10. Pastreaza ( efectueaza ) ordinea si curatenia pe toate spatiile de acces si in jurul cladirii; 
11. Raspunde la toate chemarile , cand este solicitat de conducerea unitatii; 
12. Inlocuieste paznicul la poarta ( cand este cazul ) si efectueaza serviciul cand acesta este 

liber sau in concediu. 
13. Îndeplineşte şi alte sarcini trasate de către şeful ierarhic, relevante pentru scopul acestui 

post, respectă normele  si atributiile specifice locului de muncă în domeniul securităţii şi sănătăţii 
în muncă, respectiv a celor pentru situaţii de urgenţă , conform adresei nr.52558 /10.10.2011. 
 
 

ATRIBUȚII DE SERVICIU PENTRU POSTUL DE ECONOMIST 
la CENTRUL DE RECUPERARE ŞI REABILITARE A PERSOANELOR CU 

DIZABILITĂŢI  TG. OCNA 
 

1. Organizează și conduce activitatea financiar-contabilă a instituției, potrivit bugetului aprobat; 
2. Organizează și răspunde de întocmirea lucrărilor de planificare financiară; 
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3. Urmărește respectarea oportunității, economicității, realității și legalității operațiunilor 
financiar contabile și de gestiune; 

4. Organizează sistemul informațional al instituției, urmărind folosirea eficientă a datelor 
contabilității; 

5. Asigură întocmirea, circulația și păstrarea documentelor justificative care stau la baza 
înregistrărilor în contabilitate și se preocupă de informatizarea lucrărilor; 

6. Ia măsuri pentru prevenirea pagubelor și urmărește recuperarea lor; 
7. Asigură aplicarea dispozițiilor legale privitoare la gestionarea valorilor materiale și ia măsuri 

pentru ținerea la zi și corectă a evidențelor gestionare; 
8. Îndeplinește formele de scădere din evidență a bunurilor de orice fel în cazurile și condițiile 

prevăzute de dispozițiile legale; 
9. Furnizează date și informații și participă efectiv alături de șeful de centru la întocmirea 

proiectului de buget; 
10. Înaintează ordonatorului de credite necesarul de credite; 
11. Coordonează și îndrumă activitatea celorlalte persoane cu atribuții financiar-contabile, 

administrative și de deservire din instituție; 
12. Asigură efectuarea periodică a inventarierii patrimoniului instituției și propune măsuri pentru 

păstrarea integrității acestuia; 
13. Calculează, încasează și depune în contul D.G.A.S.P.C. Bacău, conform legislației în vigoare, 

contribuțiile datorate de beneficiari și aparținătorii acestora; 
14. Îndeplinește și alte sarcini trasate de către șeful ierarhic, relevante pentru scopul acestui post, 

respectă normele și atribuțiile specifice locului de muncă în domeniul securității și sănătății în 
muncă, respectiv a celor pentru situații de urgență, conform adresei nr. 52496 / 10.10.2011 – 
anexă la fișa postului. 

 
 

ATRIBUȚII DE SERVICIU PENTRU POSTUL DE PEDAGOG DE RECUPERARE 
la  CENTRUL DE ÎNGRIJIRE ŞI ASISTENŢĂ A PERSOANEI CU DIZABILITĂŢI 

COMĂNEŞTI 
 
1) Deţine informaţii generale din dosarul social şi cel de recuperare al beneficiarilor, furnizează date 

primare despre beneficiari responsabililor de caz; este membru al echipei multidisciplinare; participă 

când este solicitat la şedinţele de lucru în cadrul echipei  multidisciplinare; întocmeşte periodic fişa de 

evaluare - pedagog de recuperare pentru beneficiari în vederea completării instrumentelor de lucru; 

2) Efectuează igiena personală şi individuală, supraveghează/îndrumă cum se efectuează aceasta de 

către beneficiari; sprijină beneficiarii în formarea/dezvoltarea deprinderilor şi abilităţilor adecvate de 

igienă, autoservire şi autogospodărire; 

3) Răspunde de securitatea beneficiarilor; supraveghează beneficiarii pentru a nu  deteriora bunurile 

materiale, pentru a preveni fuga din centru sau introducerea în instituţie a băuturilor alcoolice; 

4) Serveşte masa beneficiarilor şi asigură hrănirea acestora; 

5) Desfăşoară cu beneficiarii activităţi recreative şi de petrecere a timpului liber; 

6) Încurajează/sprijină beneficiarii în respectarea programului zilnic de activitate; însoţeşte beneficiarii 

la locul de desfăşurare a activităţilor; 
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7) Anunţă personalul medico-sanitar despre orice modificare survenită în starea de sănătate a 

beneficiarilor; ajută asistenta medicală la executarea manevrelor pentru efectuarea tratamentului 

medical; 

8) Însoţeşte beneficiarii la unităţi sanitare (stomatologie, examene de specialitate etc.) şi la unităţi şi 

instituţii din comunitate (poştă, bibliotecă, piaţă etc.); 

9) Înlocuieşte lenjeria de pat şi de corp murdară şi o transportă la spălătorie, se îngrijeşte  de 

schimbarea ei cu lenjerie curată ori de câte ori este nevoie; efectuează redistribuirea corectă a rufelor 

uscate pentru fiecare beneficiar în parte; 

10) Răspunde de curăţenia dormitoarelor, holurilor, băilor şi sectoarelor repartizate; 

11) Răspunde colectiv de gestionarea echipamentului, cazarmamentului şi mobilierului din dotare; 

12) Răspunde de coordonarea activităţii de curăţenie şi îngrijire a spaţiului verde din incinta centrului 

conform delimitării făcute pentru fiecare tură;  

13) La intrarea şi ieşirea  din serviciu  verifică prezenţa  beneficiarilor menţionând  în procesul verbal 

de predare – primire a serviciului rezultatul verificării; consemnează în procesul verbal toate 

activităţile desfăşurate cu beneficiarii şi observaţiile cu privire la  comportamentul beneficiarilor; 

14) Supraveghează desfăşurarea vizitelor aparţinătorilor la beneficiari; 

15) Participă la formele de perfecţionare profesională continuă pentru a-şi îmbunătăţi permanent 

modul  de lucru; 

16)  Nu părăseşte locul de muncă decât la venirea schimbului; 

17) Cunoaşte şi respectă  prevederile  Regulamentului Intern şi ROF-ului; respectă normele de etică şi 

deontologie profesională în relaţia cu beneficiarii, cu aparţinătorii şi colegii de muncă; cunoaşte şi 

respectă prevederile Standardelor minime de calitate pentru serviciile sociale cu cazare organizate ca 

centre rezidenţiale destinate persoanelor adulte cu dizabilităţi; 

18) Respectă normele specifice locului de muncă în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă, 

respectiv a celor  pentru situaţii de urgenţă; 

19) Îndeplineşte  şi alte sarcini trasate de conducerea unităţii, relevante pentru scopul acestui post. 

 
ATRIBUȚII DE SERVICIU PENTRU POSTUL DE KINETOTERAPEUT 

la  CENTRUL DE ÎNGRIJIRE ŞI ASISTENŢĂ A PERSOANEI CU DIZABILITĂŢI 
COMĂNEŞTI 

 
1) Respectă programul de lucru, RI-ul si ROF-ul instituţiei, Standardele minime de calitate şi alte 

norme cu caracter legislativ; 
2) Desfăşoară activităţi de prevenire, reeducare sau recuperare a dizabilităţilor şi deficienţelor motorii 

conform conduitei terapeutice şi obiectivelor fixate prin utilizarea tehnicilor kinetic, masajului şi 
agenţilor fizici; 

3) Monitorizează starea de sănătate a beneficiarilor pe perioada aplicării procedurilor 
kinetoterapeutice şi informează medicul asupra modificărilor survenite; 

4) Informează beneficiarul asupra  procedurilor  pe care le efectuează, asupra efectelor  terapeutice şi 
asupra efectelor  negative care pot să apară; 
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5) Aplică tratamente prin gimnastică medicală în vederea recuperării, conform prescripţiilor 
medicului; ţine evidenţa şi urmăreşte eficienţa tratamentului; 

6) Organizează activitatea din sala de kinetoterapie şi urmăreşte utilizarea raţională a aparaturii din 
dotare; pregăteşte şi verifică funcţionarea aparaturii, semnalând defecţiunile;  

7) Participă la efectuarea evaluării psiho-socio-medicale a beneficiarilor în cadrul echipei 
multidisciplinare; efectuează reevaluări periodice în vederea monitorizării schimbărilor 
semnificative ale stării socio-medicale ale  beneficiarilor; 

8) Participă la elaborarea şi implementarea Planurilor Individuale de Intervenţie pentru beneficiari în 
cadrul echipei multidisciplinare; monitorizează PII în calitate de responsabil de caz; participă la 
şedinţele de lucru în cadrul echipei multidisciplinare; 

9) Participă la formele de perfecţionare profesională continuă pentru a-şi îmbunătăţi permanent modul  
de lucru; 

10) Respectă normele de etică şi deontologie profesională în relaţiile cu beneficiarii şi colegii de 
muncă; 

11) Respectă normele specifice locului de muncă în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă, 
respectiv a celor  pentru situaţii de urgenţă; 

12) Îndeplineşte  şi alte sarcini trasate de conducerea unităţii, relevante pentru scopul acestui post. 
 
 

ATRIBUȚII DE SERVICIU PENTRU POSTUL DE KINETOTERAPEUT 
la  CENTRUL DE RECUPERARE ŞI REABILITARE NEUROPSIHIATRICĂ „PIETRICICA”  

 
1. Participă la efectuarea evaluării psiho-socio-medicale a beneficiarilor în cadrul echipei 

multidisciplinare; efectuează reevaluări periodice în vederea monitorizării schimbărilor 
semnificative ale stării socio-medicale ale  beneficiarilor; 

2. Participă la elaborarea şi implementarea Planurilor Individuale de Intervenţie pentru beneficiari 
în cadrul echipei multidisciplinare; monitorizează PII în calitate de responsabil de caz; participă 
la şedinţele de lucru în cadrul echipei multidisciplinare; 

3. Organizează activitatea  de kinetoterapie şi urmăreşte utilizarea raţională a aparaturii din 
dotare; pregăteşte şi verifică funcţionarea aparaturii, semnalând defecţiunile;  

4. Monitorizează starea de sănătate a beneficiarilor pe perioada aplicării procedurilor 
kinetoterapeutice şi informează medicul asupra modificărilor survenite; 

5. Informează beneficiarul asupra  procedurilor  pe care le efectuează, asupra efectelor  
terapeutice şi asupra efectelor  negative care pot să apară; 

6. Aplică tratamente prin gimnastică medicală în vederea recuperării, conform prescripţiilor 
medicului; ţine evidenţa şi urmăreşte eficienţa tratamentului; 

5) Participă la formele de perfecţionare profesională continuă pentru a-şi îmbunătăţi permanent 
modul  de lucru; 

6) Cunoaşte şi respectă  prevederile  Regulamentului Intern şi ROF; respectă normele de etică şi 
deontologie profesională în relaţia cu beneficiarii, cu aparţinătorii şi colegii de muncă; 
cunoaşte şi respectă prevederile Standardelor Specifice de Calitate pentru centrele rezidenţiale  

7) Respectă normele specifice locului de muncă în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă, 
respectiv a celor  pentru situaţii de urgenţă; 

8) Îndeplineşte  şi alte sarcini trasate de conducerea unităţii, relevante pentru scopul acestui post. 
 
 

ATRIBUȚII DE SERVICIU PENTRU POSTUL DE ASISTENT  SOCIAL 
la  CENTRUL DE RECUPERARE ŞI REABILITARE NEUROPSIHIATRICĂ „PIETRICICA” 

 
1. deţine dosarele, buletinele şi toate documentele ce atestă starea civilă, socială şi materială a 

beneficiarilor din instituţie; reactualizează dosarele sociale şi documentele când situaţia o cere 
(pregăteşte documentaţia pentru C.E.M., pentru CEMRCM, pentru evidenţa populatiei etc.); în 
caz de deces, se ocupă de întocmirea actelor necesare şi efectuarea formalităţilor de după deces; 
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2. participă la efectuarea evaluării psiho-socio-medicale a beneficiarilor în cadrul echipei 
multidisciplinare; efectuează reevaluări periodice în vederea monitorizării schimbărilor 
semnificative ale stării socio-medicale ale  beneficiarilor; 

3. completează contractul de servicii  la  instituţionalizare şi raportează intrarile/ieşirile; 
4. participă la elaborarea şi implementarea Planurilor Individuale de Intervenţie pentru beneficiari 

în cadrul echipei multidisciplinare; monitorizează PII în calitate de responsabil de caz; participă 
la şedinţele de lucru în cadrul echipei multidisciplinare; 

5. în funcţie de cerinţele generale şi specifice ale utilizatorilor, efectuează activităţi de recuperare 
prin tehnici de intervenţie specifice (terapie ocupaţională, socioterapie, consiliere individuală,  
organizarea şi formarea autonomiei personale şi sociale, etc.); 

6. asigură consiliere şi suport familiei/aparţinătorilor în vederea menţinerii relaţiei cu beneficiarii 
şi a reintegrării familiale şi comunitare a acestora ; 

7. cunoaşte toate aspectele legate de condiţiile mediului familial şi social din care provin 
beneficiarii; 

8. întocmeşte registrul de vizite şi monitorizează  desfăşurarea vizitelor aparţinătorilor la 
beneficiari; 

9. întocmeşte rapoartele statistice periodice (fişa lunară, raportări trimestriale/semestriale privind 
beneficiarii, situaţii privind plata contribuţiei etc) şi le transmite către serviciile specializate la 
termenele stabilite; 

10. participă la formele de perfecţionare profesională continuă pentru a-şi îmbunătăţi permanent 
modul  de lucru; 

11. cunoaşte şi respectă  prevederile  Regulamentului Intern şi ROF; respectă normele de etică şi 
deontologie profesională în relaţia cu beneficiarii, cu aparţinătorii şi colegii de muncă; cunoaşte 
şi respectă prevederile Standardelor Specifice de Calitate pentru centrele rezidenţiale  

12. respectă normele specifice locului de muncă în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă, 
respectiv a celor  pentru situaţii de urgenţă; 

13. îndeplineşte şi alte sarcini trasate de conducerea unităţii, relevante pentru scopul acestui post. 
 

 
ATRIBUȚII DE SERVICIU PENTRU POSTUL DE ADMINISTRATOR 

la  CENTRUL DE RECUPERARE ŞI REABILITARE A PERSOANELOR CU HANDICAP 
COMĂNEŞTI 

 
a) organizează, coordonează, supraveghează, verifică  zilnic sau de mai multe ori pe zi activitatea  

personalului din compartimentul contabilitate , administrativ, gospodărire, întreținere-reparații 
și deservire generală; 

b) rezolvă, prin consultare cu conducerea unităţii, toate problemele ce revin compartimentului 
contabilitate , administrativ, gospodărire, întreținere-reparații și deservire generală; 

c) raportează şefului centrului toate neregulile şi disfuncţionalităţile observate în activitatea 
personalului,  atât cele soluţionate imediat cât şi cele nerezolvate ; 

d) colaborează cu personalul unităţii în vederea gestionării corespunzătoare a bunurilor mobile şi 
imobile existente în inventarul instituţiei, asigurând în acelaşi timp integritatea şi protecţia 
acestora împotriva incendiilor, furturilor şi distrugerilor de orice fel; 

e) întocmeşte,  ori de câte ori este nevoie,  referate de necesitate pentru  achiziţia de bunuri  în 
vederea bunei gospodăriri şi administrări  a unităţii; 

f) verifică şi controlează starea clădirilor, mobilierului, echipamentului, instalaţiilor sanitare, 
electrice, termice din spaţiile unităţii, poate da soluţii şi sugestii şi lua decizii în cazul delegării 
de către şeful centrului privind corecta  şi eficienta lor exploatare; 

g) urmăreşte, supraveghează şi controlează respectarea regulilor şi normelor din spălătorie, 
bucătăria unităţii, atelier muncitori, funcţionarea în termeni a  instalaţiilor şi utilajelor; 

h) organizează şi controlează activitatea paznicilor în scopul asigurării integrităţii bunurilor ce 
aparţin instituţiei (verifică procesele verbale, activitatea paznicilor etc)  ; 

i) răspunde de remedierea defecţiunilor ce pot conduce la accidente de muncă;  
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j) verifică  zilnic condica de prezenţă a personalului;                                
k) întocmeşte şi ţine la zi documentele privind autoturismul din dotarea instituţiei (preluarea BCF-

urilor pe bonuri de consum, completarea foilor de parcurs, întocmirea FAZ-ului etc) 

l) se preocupă împreună cu şeful de centru şi persoanele desemnate de asigurarea condiţiilor 
tehnico-organizatorice în vederea gestionării situaţiilor de urgenţă (inundaţii, incendii, 
cutremure, etc.) ; 

m) este secretarul CSSM, responsabil tehnic PSI participând activ si direct la instruirea 
personalului privind respectarea acestor norme ;  

n) întocmeşte şi actualizează fişele de instruire pe linie de protecţia muncii şi PSI a personalului, 
raportând conducerii unităţii respectarea acestor norme ; 

o) participă la formele de perfecţionare profesională continuă pentru a-şi îmbunătăţi permanent 
modul  de lucru; 

p) cunoaşte şi respectă  prevederile  Regulamentului Intern şi ROF; respectă normele de etică şi 
deontologie profesională în relaţia cu beneficiarii, cu aparţinătorii şi colegii de muncă; cunoaşte 
şi respectă prevederile Standardelor Specifice de Calitate pentru centrele rezidenţiale ; 

q) respectă normele specifice locului de muncă în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă, 
respectiv a celor  pentru situaţii de urgenţă, prevăzute în anexa cu adresa nr. 52519/10.10.2011; 

r) îndeplineşte şi alte atribuţii specifice postului ocupat. 
 
 

ATRIBUȚII DE SERVICIU PENTRU POSTUL DE INFIRMIERĂ 
la  CENTRUL DE RECUPERARE ŞI REABILITARE A PERSOANELOR CU HANDICAP 

COMĂNEŞTI 
 

a)  Efectuează igiena personală şi individuală, supraveghează/îndrumă cum se  efectuează aceasta 
de către beneficiari; sprijină beneficiarii în formarea/dezvoltarea deprinderilor şi abilităţilor 
adecvate de igienă, autoservire şi autogospodărire; 

b) Răspunde de securitatea beneficiarilor; supraveghează beneficiarii pentru a nu  deteriora 
bunurile materiale, pentru a preveni fuga din centru sau introducerea în instituţie a băuturilor 
alcoolice; 

c) Serveşte masa beneficiarilor şi asigură hrănirea acestora;îi ajută să se deplaseze în funcție de 
nevoi; 

d) Desfăşoară cu beneficiarii activităţi recreative şi de petrecere a timpului liber, in conformitate 
cu programul zilnic; 

e) Încurajează/sprijină beneficiarii în respectarea programului zilnic de activitate; însoţeşte 
beneficiarii la locul de desfăşurare a activităţilor; 

f) Anunţă personalul medico-sanitar despre orice modificare survenită în starea de sănătate a 
beneficiarilor; ajută asistenta medicală la executarea manevrelor pentru efectuarea 
tratamentului medical; 

g) Însoţeşte beneficiarii la unităţi sanitare (stomatologie, examene de specialitate etc.) şi la unităţi 
şi instituţii din comunitate (poştă, bibliotecă, piaţă etc.); 

h) Înlocuieşte lenjeria de pat şi de corp murdară şi o transportă la spălătorie, se îngrijeşte  de 
schimbarea ei cu lenjerie curată ori de câte ori este nevoie; 

i) Răspunde de curăţenia spațiilor (dormitoare, holuri, băi, săli mese etc) și a obiectelor de 
mobilier cu respectarea procedurilor de igienă și dezinfecție conform normelor 
legislative;completează fișa de execuție curățenie și dezinfecție; 

j) Folosește în mod rațional materialele de curățenie și dezinfecție cu respectarea instrucțiunilor 
de folosire; 

k) Răspunde colectiv de gestionarea echipamentului, cazarmamentului şi mobilierului din dotare; 
l) La intrarea şi ieşirea  din serviciu  verifică prezenţa  beneficiarilor menţionând  în procesul 

verbal de predare – primire a serviciului rezultatul verificării; 
m) Supraveghează desfăşurarea vizitelor aparţinătorilor la beneficiari; 
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n) Participă la formele de perfecţionare profesională continuă pentru a-şi îmbunătăţi permanent 
modul  de lucru; 

o) Nu părăseşte locul de muncă decât la venirea schimbului ; 
p) Cunoaşte şi respectă  prevederile  Regulamentului Intern şi ROF; respectă normele de etică şi 

deontologie profesională în relaţia cu beneficiarii, cu aparţinătorii şi colegii de muncă; cunoaşte 
şi respectă prevederile Standardelor Specifice de Calitate pentru centrele rezidenţiale ; 

q) Respectă normele specifice locului de muncă în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă, 
respectiv a celor  pentru situaţii de urgenţă, prevăzute în anexa cu adresa nr. 52655/10.10.2011; 

r) Îndeplineşte şi alte atribuţii specifice postului ocupat. 
 
 

ATRIBUȚII DE SERVICIU PENTRU POSTUL DE ADMINISTRATOR 
la  CENTRUL DE RECUPERARE SI REABILITARE A PERSOANELORCU HANDICAP 

UNGURENI 
 
1. Asigura functionarea spatiilor, dotarilor si instalatiilor institutiei ,curatenia si igeinizarea lor,asigura 
incalzitul,iluminatul,alimentarea cu apa si functionarea sistemelor de canalizare in conformitate cu 
normele legale in vigoare;                                                                                                                                     
2. Planifica, coordoneaza si controleaza activitatea personalului administrativ (paza, curatenie, 
intretinere); 
3. Intocmeste graficele lunare de paza; 
4. Propune si supune avizarii necesarul de materiale,alimente si obiecte de inventar, necesitatea si 
oportunitatea lucrarilor de reparatii curente si capitale, pentru buna functionare a institutiei, cu 
stabilirea prioritatilor in functie de bugetul aprobat; 
5. Raspunde de activitatea de colectare a deseurilor, evacuarea, depozitarea si predarea acestora spre 
distrugere sau valorificare dupa caz; 
6. Monitorizeaza consumurile de materiale si combustibili ia masuri pentru reducerea acestora si 
sesizeaza in timp util seful centrului cu privire la abaterile de la norme;  
7. Raspunde de organizarea activitatii de protectia muncii in conformitate cu legislatia in vigoare; 
8. Lanseaza comenzile catre furnizori si urmareste onorarea acestora, in vederea  aprovizionarii ritmice 
a institutiei, in baza planului de achizitii, a bugetului aprobat si numai in baza referatelor de achizitii 
avizate favorabil 
 9. Gestioneaza mijloacele fixe din dotarea institutiei; 
10. Primeste,pastreaza si manipuleaza bunuri materiale in baza actelor legal intocmite, cu respectarea 
legislatiei in vigoare cu privire la gestiune; 
11. Tine evidenta tehnico-operativa a bunurilor din gestiune; 
12. Raspunde de functionarea si dezvoltarea gospodariei anexe si valorificarea produselor obtinute; 
13. Sesizeaza toate neregulile constatate in timp optim conducerii institutiei si propune masuri pentru 
evitarea acestora; 
14. Verifica rapoartele de tura ale personalului administrativ (fochisti, spalatorese, bucatarie, 
magaziner, paznici, muncitori necalificati); 
15. Cerceteaza incidentele de paza ,securitate din cadrul institutiei; 
16. Intocmeste si supune spre avizare sefului de centru necesitatea si oportunitatea lucrarilor de 
reparatii curente si capitale; 
17. Organizeaza si pregateste gestiunile in vederea inventarierii anuale pentru intreg patrimoniu; 
18. Inlocuieste soferul si magazinerul pe perioada absentei acestora(concediul de odihna,concedii 
medicale, etc.); 
19. Ofera conducerii institutiei toate informatiile din sfera postului in vederea fundam. proiectului de 
buget; 
20. Raspunde de intocmirea si supunerea spre avizare a documentatiilor de autorizare si avizare a 
institutiei; 
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21. Raspunde de necesitatea si oportunitatea lucrarilor de reparatii curente, intocmeste referate/rapoarte 
de necesitate si bonuri de consum pentru materialele de reparatii si intretinere si le aduce la cunostinta 
conducerii, se asigura de efectuarea reparatiilor; 
22. Se ingrijeste ca personalul administrativ (muncitori calificati, necalificati, spalatorese, paznici si 
portari) sa cunoasca si sa respecte procedurile de lucru interne; face sesiuni de instruire cu ecestia in 
vederea implementarii procedurilor de lucru; 
23. Nu are voie sa paraseasca unitatea sau sa invoiasca personalul din subordine (muncitori intretinere 
si personal de paza), fara avizul conducerii; 
24. Intocmeste notele de comanda pentru fiecare furnizor si le vizeaza la economistul centrului, pe 
baza referatelor aprobate de directorul general adjunct si directorul general economic, cu respectarea 
procedurii operationale in acest sens; 
 
 

ATRIBUȚII DE SERVICIU PENTRU POSTUL DE MUNCITOR NECALIFICAT 
la  CENTRUL DE RECUPERARE SI REABILITARE A PERSOANELORCU HANDICAP 

UNGURENI 
 
1. Execută lucrări de reparaţii la instalaţia sanitară/instalaţia electrică, tâmplărie şi alte activităţi 
gospodăreşti (uşi, geamuri şi mobilierul unităţii), la cererea administratorului şi şefului de centru, 
lucrări ce formează obiectul meseriei pentru care este angajat, 
2. Execută lucrări de reparaţii, zugrăveli şi igienizări interioare şi exterioare; 
3. Execută lucrările de curătenie şi întreţinere a spaţiilor exterioare ale instituţiei; 
4. Întreţine  şi dezvoltă gospodăria anexă a instituţiei; 
5. Asigură baza furajeră a gospodăriei anexă; 
6. Preiau de la bucătărie resturile alimentare şi le utilizează la furajarea animalelor de la 
gospodăria anexă; 
7. Transportă periodic rezidurile solide colectate conform graficului stabilit cu respectarea 
normelor sanitar-veterinare în vigoare şi le depun la containerele de gunoi ale centrului; 
8. Anunţă conducerea centrului despre orice modificare intervenită în starea de sănătate a 
animalelor în timp optim; 
9.  Foloseşte/menţine şi predă în stare bună materialele şi uneltele/maşinile cu care lucrează; 
10. I se interzice participarea la lucru în stare de oboseală, ebrietate sau fără echipament de 
protecţie/de lucru corespunzător; 
11. Să coopereze cu persoanele cu atribuţii specifice în domeniu securităţii şi sănătăţii în muncă, 
atât timp cât este necesar, pentru realizarea oricărei sarcini sau cerinţe impuse de conducere 
pentru prevenirea accidentelor şi bolilor profesionale; 
12. Să informeze de îndată administratorul sau alte persoane îndreptăţite despre orice deficienţă 
constatată sau eveniment petrecut; 
13. Să manifeste disponibilitate către dialog, receptivitate, calm, tact în relaţiile de serviciu; 
14. Întocmeşte raport de activitate şi proces verbal de predare-primire la terminarea programului; 
15. Cunoaşte şi respectă normele pe linie de PSI; 
16. Cunoaşte şi respectă atribuţiuni pe linie de securitate şi sănătate în muncă 
nr.52661/10,10,2011, anexate la prezenta; 
17. Efectuează controlul medical periodic şi înştiinţează conducerea instituţiei cazurile de 
îmbolnăviri sau contact cu boli infecto-contagioase; 
18. Cunoaşte şi respectă prevederile Regulamentului Intern şi Codul de Etică; 
19. Cunoaşte şi respectă prevederile Standardelor Minime de Calitate, Codul drepturilor 
beneficiarilor precum şi Manualul de Proceduri şi procedurile specifice postului; 
20. Participa la formele de perfecţionare, a pregătirii profesionale organizate în unitate şi în afara 
acesteia; 
21. Îndeplineşte şi alte atribuţii specifice postului pe care îl ocupă, dispuse de conducerea 
unităţii; 
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ATRIBUȚII DE SERVICIU PENTRU POSTUL DE INFIRMIERĂ 
la  CENTRUL DE RECUPERARE SI REABILITARE A PERSOANELORCU HANDICAP 

UNGURENI 
 
ÎNGRIJIRE - urmăreşte ca beneficiarul să-şi recâştige starea de sănătate în limite posibile şi 
capacitatea de a-şi satisface optim şi cât mai autonom cu putinţă nevoile sale fundamentale: 
1. Răspunde de igiena beneficiarilor astfel încât, în activitatea depusă să ţină cont, în permanenţă, de 
principiul respectării demnităţii şi intimităţii beneficiarului; încurajează pe cei capabili să-şi efectueze 
singuri igiena individuală, urmărind modul în care se efectuează aceasta; 
2.  Efectuează şi întreţine igiena camerei şi a spaţiilor comune, conform programului zilnic de 
curăţenie (săli de mese, săli de terapie, holuri). 
3. Efectuează dezinfecţia permanentă a pardoselilor, pereţilor, grupurilor sanitare, numai cu materialele 
şi ustensile avizate de normele sanitare în vigoare; 
4. Foloseşte în mod raţional materialele de curăţenie pentru destinaţia lor firească respectând 
instrucţiunile de folosire; 
5. Recoltarea, păstrarea şi transportul lenjeriei murdare, rezidurilor solide şi a dejecţiilor se vor face 
conform normelor igienico-sanitare în vigoare; 
6. Predă zilnic la spălătoria unităţii lenjeria murdară şi solicită lenjerie curată, haine de schimb la 
lenjereasă pe bază de registru. 
7. Nu are voie să administreze medicamente beneficiarilor, ajută personalul medical la administrarea 
tratamentului; 
8.Urmăreşte satisfacerea nevoilor fundamentale ale persoanelor găzduite în centru (cele 13 nevoi 
fundamentale); 
SUPRAVEGHERE 
9. Asigură şi răspunde de securitatea beneficiarilor în toate activităţile desfăşurate; 
10. Supraveghează şi participă la servirea mesei; 
11. Asigură şi răspunde de securitatea  beneficiarilor; 
12.Însoţeşte beneficiarii la controale şi investigaţii medicale, paramedicale, asigură îngrijire şi 
supraveghere în cazul internării  de urgenţă şi spitalizării (după caz); 
13. Însoţeşte beneficiarii la activităţi recreative (tematice, schimburi de experienţă), excursii, tabere 
asigurând îngrijirea şi supravegherea lor; 
RECUPERARE - are ca obiectiv adaptarea beneficiarului la starea de boală sau de handicap, 
implicarea acestuia în procesul recuperator: 
14. Urmăreşte descoperirea anumitor activităţi/abilităţi care pot servi în procesul recuperator al 
beneficiarului; 
15. Însoţeşte şi participă alături de beneficiar la activităţile ergoterapeutice; 
16. Asigură evoluţia pozitivă a beneficiarului pe diferite planuri folosind un limbaj şi un comportament 
corespunzător; 
COMUNICARE - este prezentă permanent în procesul de îngrijire, infirmiera trebuie să comunice 
adecvat atât cu beneficiarul cât şi cu celelalte categorii de personal, pentru a veni în întîmpinarea 
nevoilor persoanei în cauză; 
17. Informează în timp optim personalul medical cu privire la orice schimbare a stării de sănătate sau 
comportament al beneficiarului; 
18. Comunică personalului de specialitate orice informaţie utilă în procesul de recuperare al 
beneficiarului; 
19. Interacţionează cu beneficiarul şi urmăreşte permanent starea de sănătate şi comportamentul 
acestuia; 
PROTEJAREA DREPTURILOR ŞI INTERESELOR BENEFICIARILOR - infirmiera respectă 
drepturile legale ale beneficiarului şi îl ajută pe acesta să şi le afirme şi să le facă respectate; 
20. Păstrează secretul de serviciu şi confidenţialitatea informaţiilor despre beneficiari; 
ALTE RESPONSABILITĂŢI 
21. Răspunde de inventarul din cameră; 
22. Cunoaşte şi respectă normele pe linie de PSI; 



70 
 

23 Cunoaşte şi respectă atribuţiuni pe linie de securitate şi sănătate în muncă nr.52655/10.10.2011, 
anexate la prezenta; 
24. Efectuează controlul medical periodic şi înştiintează conducerea instituţiei cazurile de îmbolnăviri 
sau contact cu boli infecto-contagioase; 
25. Cunoaşte şi respectă prevederile ROI, ROF şi CODUL DE ETICĂ; 
26.  Participă la formele de perfecţionare, a pregătirii profesionale organizate în unitate şi în afara 
acesteia; 
27. Cunoaşte şi respectă prevederile Standardelor Minime de Calitate precum şi Carta drepturilor 
beneficiarilor; 
28.  Se angajează să ia la cunoştinţă, să înţeleagă şi să aplice prevederile din Manualul de proceduri pe 
baza de proces verbal şi procedurile specifice postului; 
29. Respectă instrucţiunile privind normele tehnice de gestionare a deşeurilor rezultate din activităţile 
medicale în conformitate cu legislația in vigoare; 
30. Îndeplineşte şi alte atribuţiuni specifice postului ocupat, dispuse de conducerea unităţii; 
 
 

ATRIBUȚII DE SERVICIU PENTRU POSTUL DE PEDAGOG DE RECUPERARE 
la  CENTRUL  DE RECUPERARE ŞI REABILITARE NEUROPSIHIATRICĂ  

DĂRMĂNEŞTI 
 

1. Răspunde de igiena personală și individuală a beneficiarului (să fie spălat, curat, unghii tăiate etc.) și 
de ținuta vestimentară adecvată vremii și pe măsura persoanei; 
2. Deţine informaţii generale din dosarul de servicii și personal al beneficiarilor; furnizează date 
primare despre beneficiari echipei multidisciplinare;  
3. Răspunde de curăţenia dormitoarelor, a holurilor, băilor şi a sectoarelor repartizate și completează 
Graficele de curățenie; 
4. Răspunde de igiena personală şi individuală, supraveghează/îndrumă cum se efectuează aceasta de 
către beneficiari; sprijină beneficiarii în formarea/dezvoltarea deprinderilor şi abilităţilor adecvate de 
igienă, autoservire şi autogospodărire; 
5. Răspunde de securitatea beneficiarilor, având în vedere respectarea procedurilor de lucru, 
supraveghează beneficiarii pentru a nu deteriora bunurile materiale, pentru a preveni fuga din centru 
sau introducerea în instituţie a băuturilor alcoolice; 
6. Răspunde colectiv de gestionarea echipamentului, cazarmamentului şi mobilierului din dormitoare;  
7. Răspunde de buna utilizare a echipamentului de muncă pus la dispoziție și îl folosește doar pentru 
scopul pentru care a fost destinat; 
8. Serveşte masa beneficiarilor imobilizați la pat, acordând respect, atenție și demnitate (nu se vorbește 
la telefon sau alte preocupări), în timpul acestei sarcini; îi ajută să se deplaseze în  funcţie de nevoi; 
9. Înlocuieşte lenjeria de pat şi de corp murdară şi o transportă la spălătorie; se îngrijeşte de 
schimbarea ei cu lenjerie curată ori de câte ori este nevoie; 
10. Supraveghează desfăşurarea vizitelor la beneficiari de către aparţinătorii acestora și anunță 
asistentul medical de serviciu, eventualele nereguli (un dialog care-l agită pe beneficiar; stare de 
ebrietate a aparținptorului; comportament nepotrivit al acestuia); 
11. Desfăşoară cu beneficiarii activităţi în conformitate cu Programul individualizat de intervenție,  la 
recomandările echipei multidisciplinare, având o bună şi strânsă colaborare cu cabinetul medical si 
asistentul social din compartimentul unde este repartizat; 
12. Participă, când este solicitat, la ședintele de lucru precum și la cele din cadrul echipei 
multidisciplinare;  
13. Completează în dosarul de recuperare al beneficiarilor Fişa de evaluare;  
14. Respectă Planul individual de intervenţie al beneficiarilor şi se implică în atingerea obiectivelor 
propuse; 
15. Încurajează/sprijină beneficiarii în respectarea programului zilnic de activitate; însoţeşte 
beneficiarii la locul de desfăşurare a activităţii; 
16. Respectă și duce la îndeplinire  sarcinile trasate de către conducere, în limita competenţei postului; 
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17. Aduce la cunoştinţă cabinetului medical, orice modificare survenită în starea de sănătate a 
beneficiarilor şi ajută asistenta medicală la efectuarea tratamentelor complexe;  
18. Întocmeşte Fişa zilnică de activităţi (la ieșirea din tură, 5 minute) şi o predă coordonatorului în 
vederea centralizării; 
19. La intrarea şi ieşirea din serviciu verifică prezenţa beneficiarilor,  menţionând în Raportul de 

predare-primire al serviciului, rezultatul verificării; completează detaliat în Raportul de predare-

primire, datele din acesta corelându-se cu datele din raportul completat de asistentele medicale;  
20. Participă la programele de perfecţionare profesională continuă pentru a-şi îmbunătăţi permanent 
modul de lucru; 
21. Se îngrijeşte să urmeze, în termen, cursuri specifice postului ocupat; 
22. Are o bună comunicare cu colegii, în vederea oferirii de servicii de calitate beneficiarilor; 
23. Nu părăsește unitatea, în timpul programului, decât după dispoziția șefului de centru și cu 
documentele întocmite; 
24. Cunoaşte şi respectă prevederile Codului etic şi regulile de conduită ale personalului contractual, 
Regulamentul Intern, Regulamentul de Organizare şi Funcţionare, Procedurile de sistem și cele de 

lucru interne, Manualul de proceduri; cunoaşte şi respectă normele de etică şi deontologie 
profesională în relaţia cu beneficiarii şi a aparţinătorilor acestora; cunoaşte şi respectă prevederile 
Standardelor specifice minime de calitate; 
25. Respectă normele specifice locului de muncă în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă, 
respectiv ale celor pentru situaţii de urgenţă, conform celor prevăzute în anexa nr.52655/10.10.2011, la 
prezenta fişă de post; 
26. Îndeplineşte şi alte atribuţii specifice postului ocupat.  
 
 

ATRIBUȚII DE SERVICIU PENTRU POSTUL DE KINETOTERAPEUT 
la  CENTRUL  DE RECUPERARE ŞI REABILITARE NEUROPSIHIATRICĂ  

DĂRMĂNEŞTI 
 

1. Supraveghează şi înregistrează în permanenţă datele despre starea beneficiarilor şi informează 
medicul asupra modificărilor intervenite; 

2. Informează şi instruieşte beneficiarii  asupra tratamentului pe care-l efectuează, asupra 
efectelor  terapeutice şi asupra efectelor  negative care pot apare; 

3. Aplică procedurile de kinetoterapie, cu toţi parametrii agentului fizic, în vederea recuperării 
medicale, conform prescripţiilor medicului şi răspunde de respectarea parametrilor tehnici a 
fiecărei proceduri; 

4. Respectă întocmai, prescripţiile făcute de medic pe fişele de tratament ale beneficiarilor; 
5. Colaborează cu cabinetul medical, luând zilnic informaţii despre starea fizică şi psihică a 

beneficiarilor cu care doreşte să lucreze; 
6. Consemnează in instrumentele de lucru (Fişa de evaluare medicala, Programul de ingrijire 

medicala, Programul de kinetoterapie etc.), care fac parte din dosarul de recuperare al 
beneficiarilor, procedurile efectuate acestora; tine evidenţa tratamentelor şi procedurilor 
efectuate; 

7. Pregăteşte şi verifică funcţionarea aparaturii din dotare, semnalând 
administratorului/conducerii defecţiunile aparute, in vederea remedierii acestora; 

8. Se preocupă în permanenţă de actualizarea cunoştinţelor profesionale, prin studiu individual 
sau alte forme de educaţie continuă şi conform cerinţelor postului; 

9. Participa la efectuarea evaluarii psiho-socio-medicale a beneficiarilor in cadrul echipei 
multidisciplinare; efectueaza evaluari/reevaluari periodice in vederea monitorizarii 
schimbarilor semnificative ale starii socio medicale ale beneficiarilor; 

10. Participă la elaborarea, implementarea şi completarea Planurilor Individuale de Intervenţie 
pentru beneficiari, în cadrul echipei multidisciplinare; monitorizează P.I.I. în calitate de 
responsabil de caz; face parte din echipa multidisciplinara si participă la şedinţele de lucru ale 
acesteia;  



72 
 

11. Întocmeşte Fişa zilnică de activităţi şi lunar, un Raport de activitate, din care să reiasă 
activitatea desfăşurată în luna respectivă;  

12. Păstrează secretul profesional, neîmpărtăşind informaţiile obţinute în urma exercitării profesiei 
referitor la beneficiari; 

13. În calitate de gestionar, răspunde integral (disciplinar şi/sau penal) faţă de unitate pentru 
pagubele aduse materialelor aflate în gestiunea sa; este obligat la primirea bunurilor să 
controleze dacă acestea corespund datelor înscrise în actele însoţitoare şi să semneze de 
primire; 

14. Răspunde cu promptitudine la solicitările scrise şi verbale ale conducerii unităţii; 
15. Cunoaşte şi respectă prevederile Codului etic şi regulile de conduită ale personalului 

contractual, Regulamentul Intern, Regulamentul de Organizare şi Funcţionare, Procedurile de 

sistem, Manualul de proceduri; cunoaşte şi respectă Normele de etică şi deontologie 

profesională în relaţia cu beneficiarii şi a aparţinătorilor acestora; cunoaşte şi respectă 
prevederile Standardelor specifice minime de calitate;  

16. Cunoaşte şi respectă Normele specifice locului de muncă în domeniul securităţii şi sănătăţii în 
muncă, respectiv a celor pentru situaţii de urgenţă, conform celor prevăzute în anexa la 
prezenta fişă de post; 

17. Îndeplineşte şi alte atributii specifice postului ocupat.  
 

 
ATRIBUȚII DE SERVICIU PENTRU POSTUL DE MUNCITOR CALIFICAT   

la  CENTRUL  DE RECUPERARE ŞI REABILITARE NEUROPSIHIATRICĂ  
DĂRMĂNEŞTI 

 
1. Răspunde de întreţinerea, repararea  şi buna funcţionare a instalaţiilor de alimentare cu apă, a 

instalaţiilor sanitare şi de canalizare a apelor reziduale  ale unităţii; verifică, zilnic, buna 
funcţionare a acestora; 

2. Urmăreşte consumul de apă şi informează prompt, verbal şi în scris, 
administratorul/conducerea, orice deficienţă apărută, în vederea remedierii acesteia; dacă sunt 
pierderi, ia măsuri în vederea eliminării acestora; 

3. Răspunde de întreţinerea şi exploatarea staţiei de epurare, conform instruirii primite; asigură, în 
colaborare cu personalul de pază şi muncitorii calificaţi fochişti, ca integritatea staţiei de 
epurare să nu fie afectată; 

4. Verifică, zilnic, modul de funcţionare al staţiei de epurare, a maşinilor de spălat, aflate în 
dotarea unităţii şi anunţă administratorul/conducerea dacă apar deficienţe; 

5. Răspunde de buna funcţionare a instalaţiei de stingere a incendiilor (hidranţi interiori/exteriori); 
6. Întocmeşte referate de necesitate pentru materialele (reparaţie, întreţinere etc.) necesare bunei 

desfăşurări a activităţii; 
7. Răspunde pentru pagubele aduse materialelor şi obiectelor de inventar; este obligat la primirea 

bunurilor să verifice dacă acestea corespund datelor înscrise în actele însoţitoare şi să semneze 
de primire; 

8. Respectă şi duce la îndeplinire sarcinile trasate de către administrator, avizate de conducere; 
9. Se îngrijeşte să urmeze, în termen, cursuri de igienă; 
10. Cunoaşte şi respectă prevederile Codului etic şi regulile de conduită ale personalului 

contractual, Regulamentul Intern, Regulamentul de Organizare şi Funcţionare, Procedurile de 

sistem, Manualul de proceduri; cunoaşte şi respectă Normele de etică şi deontologie 

profesională în relaţia cu beneficiarii şi a aparţinătorilor acestora; cunoaşte şi respectă 
prevederile Standardelor specifice minime de calitate; 

11. Cunoaşte şi respectă normele specifice locului de muncă în domeniul securităţii şi sănătăţii în 
muncă, respectiv a celor pentru situaţii de urgenţă, conform celor prevăzute în anexa la 
prezenta fişă de post; 

12. Îndeplineşte şi alte atribuţii specifice postului ocupat. 
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ATRIBUȚII DE SERVICIU PENTRU POSTUL DE MUNCITOR NECALIFICAT   
la  CENTRUL  DE RECUPERARE ŞI REABILITARE NEUROPSIHIATRICĂ  

DĂRMĂNEŞTI 
 

1. Se îngrijeşte ca spaţiul verde din incinta unităţii să fie corespunzător (curăţat,  cosit); 
2. Se îngrijeşte de animalele din gospodăria proprie şi de evacuarea deşeurilor animaliere 

provenite de la acestea;  
3. Se îngrijeşte, alături de portar, de integritatea gardului care împrejmuieşte perimetrul Centrului 

şi participă la lucrările de intreţinere ale acestuia;  
4. Întocmeşte referatele de necesitate prind hrana animalelor şi a altor materiale necesare in 

vederea asigurarii normelor de igiena a animalelor din gospodăria proprie; 
5. Răspunde pentru pagubele aduse materialelor şi obiectelor de inventar; este obligat la primirea 

bunurilor să verifice dacă acestea corespund datelor înscrise în actele însoţitoare şi să semneze 
de primire; 

6. Respectă şi duce la îndeplinire sarcinile trasate de către administrator, avizate de conducere; 
7. Cunoaşte şi respectă prevederile Codului etic şi regulile de conduită ale personalului 

contractual, Regulamentul Intern, Regulamentul de Organizare şi Funcţionare, Procedurile de 

sistem, Manualul de proceduri; cunoaşte şi respectă Normele de etică şi deontologie 

profesională în relaţia cu beneficiarii şi a aparţinătorilor acestora; cunoaşte şi respectă 
prevederile Standardelor specifice minime de calitate; 

8. Cunoaşte şi respectă normele specifice locului de muncă în domeniul securităţii şi sănătăţii în 
muncă, respectiv a celor pentru situaţii de urgenţă, conform celor prevăzute în anexa la 
prezenta fişă de post; 

9. Îndeplineşte şi alte atribuţii specifice postului ocupat. 
 
 

ATRIBUȚII DE SERVICIU PENTRU POSTUL DE PEDAGOG DE RECUPERARE 
la  COMPLEX DE SERVICII COMUNITARE PENTRU PERSOANE CU HANDICAP 

NEUROPSIHIC FILIPEȘTI  
 

1. Își desfășoară activitatea  conform graficului de lucru LMP/CIA; 
2. Are calitatea de gestionar LMP și CIA, răspunde de inventarul din dotare;  
3. Folosește echipamentul de lucru  și  mijloacele de protecție specifice. 
4. Informează membrii echipei multidisciplinare asupra problemelor care apar în desfășurarea 

activității zilnice și a oricăror informații care ar ajuta în procesul de recuperare a beneficiarilor; 
5. Instruieşte și ajută beneficiarii în formarea deprinderilor de viață independentă și ia măsuri de 

evitare a oricărei situaţii si forme de accidentare; 
6. Participă la activități de ergoterapie:activități agricole (atât în incinta complexului  cât și în  afara 

acestuia), de mentenanță , administrative sau  gospodărie anexă. 
7. Participă efectiv la orice activitate desfășurată în  vederea dezvoltării instituționale sau de 

autofinanțare. 
8. Insistă pe formarea unor deprinderi și reguli de comportare, autoîngrijire și igienă personală, de 

încadrare ordonată în programul de terapie ocupațională,ergoterapie și activitatea cultural artistică; 
9. Efectuează  igiena personală a beneficiarilor  din CIA și LP - ( spălare, tuns, bărbierit, tăiat unghii, 

epilat, îmbrăcat, dezbrăcat, schimbat scutece acolo unde este cazul) si a spațiilor locuite de aceştia, 
îi încurajează pe cei capabili să o facă singuri și spraveghează cum se efectuează aceasta; 

10. Supraveghează  beneficiarii pentru a nu deteriora bunurile materiale, pentru a preveni fuga din 
complex sau introducerea în complex a băuturilor alcoolice sau  a oricăror alte substanțe/obiecte 
interzise (obiecte ascuțite, substanțe chimice, etc);În sensul acesta  când însoțește beneficiarul la 
cumpărături , se asigură că produsele cumpărate nu îi sunt interzise de către medic sau  sunt în 
termen de valabilitate. 

11. Supraveghează beneficiarii pe timpul  nopții asigurând condițiile pentru un  somn liniștit, îi verifică 
pe cei  incontinenți  și  le face toaleta  intimă (după caz). 
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12. Răspunde de recoltarea, transportul lenjeriei murdare  și a  rezidurilor solide (atunci  când este 
cazul) către spălătorie, respectând circuitul, conform normelor igienico-sanitare în vigoare; 

13. Servește și supraveghează masa beneficiarilor, îi hrănește pe cei  care nu se pot hrăni singuri, 
execută  dezinfectia veselei conform procedurii; 

14. Participă activ la îndeplinirea programului adaptat nevoilor speciale ale beneficiarului,conform PII. 
15. Supraveghează  vizitele la beneficiari efectuate de către aparținătorii acestora, verificând împreună 

cu  asistentul  medical produsele primite de către aceștia ; 
16. Răspunde de toate solicitarile și necesitațile beneficiarilor, le îndeplinește pe  cele rezonabile în 

măsura în  care este abilitat, urmărește modul în care se execută igiena personală, ajută la 
efectuarea acesteia acolo unde este cazul, deasemenea ajută și îndrumă beneficiarul  în  procesul de 
servire a a mesei. 

17. Contribuie la învăţarea de noi deprinderi şi abilităţi menite să conducă la menţinerea unei 
funcţionalităţi psiho-sociale optime a beneficiarilor; 

18. Respectă și aplică măsurile igienico-sanitare și epidemiologice conform procedurilor special 
elaborate, în baza  Ord.MMSS, nr.961/2016și 1101/2016; 

19. Însoțește  beneficiarul  la unitatea sanitară de specialitate, urmărește și raportează asistentului  
medical la revenirea în unitate asupra ajutorului de urgență acordat precum  și  cu  privire la 
evoluția stării de sănătate, respectiv la unitatea la care a fost  internat, cheltuielile cu transportul  
fiind asigurate de către  unitate. Se asigură că beneficiarul este curat și are trusoul pregătit pentru 
deplasare. 

20. Când  situația o impune,  însoțește beneficiarul pe tot  parcursul internării, pe baza graficului  de 
lucru,  costurile pentru deplasare în acest caz  sunt  suportate din  bugetul propriu al angajatului. Se 
asigură că beneficiarul are trusoul pregătit pentru șederea în spital și că cele necesare pe parcurs 
sunt asigurate. 

21. În funcție de cerințele generale, desfășoară activități ocupaționale (creative, productive, 
gospodărești, recreative sau  sportive )în vederea formării/dezvoltării deprinderilor de autonomie 
persoanală și  socială a beneficiarilor. 

22. Cunoaşte şi respectă  prevederile  Regulamentului Intern,ROF, Manual de Proceduri, respectă 
normele de etică şi deontologie profesională în relaţia cu beneficiarii, cu aparţinătorii şi colegii de 
muncă;  

23. Cunoaşte şi respectă prevederile Ordinului 67/2015 privind Standardele minime de calitate(Anexa 
1 și 2) ; 

24. Respectă normele specifice locului de muncă în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă, 
respectiv a celor  pentru situaţii de urgenţă, conform Anexei 52655/10.10.2011 la prezenta fișă. 

25. Îndeplineşte  şi alte sarcini trasate de conducerea unităţii,  relevante pentru scopul acestui post, sau  
alte sarcini/proceduri  reglementate  prin  note interne sau  HCJ, Ordine de ministru, actualizate la 
dată,etc 

 
 

ATRIBUȚII DE SERVICIU PENTRU POSTUL DE ȘOFER 
la  COMPLEX DE SERVICII COMUNITARE PENTRU PERSOANE CU HANDICAP 

NEUROPSIHIC FILIPEȘTI  
 

1. Să conducă autovehiculele pe care le are în primire pe bază de semnătură și pentru care are permis 
valabil de conducere, pentru categoria din care face parte; 

2. Înainte de plecarea în cursă verifiăa dacă autovehiculul corespunde cerințelor tehnice, dacă are 
toate documentele asupra sa și dacă are aprobarea persoanelor competente pentru efectuarea cursei; 

3. Pastrează actele  mașinii și documentele de transport în condiții corespunzatoare și le prezintă, la 
cerere, organelor de control ale poliției rutiere; 

4. Să asigure buna întreţinere a autovehiculului instutuţiei; 
5. Să conducă autovehiculul din dotarea complexului numai la destinaţia şi pe traseul stabilit de către 

conducere, iar la plecarea in cursă să deţină foaie de parcurs; 
6. Completează zilnic foaia de parcurs la plecarea și sosirea din cursă. 
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7. Pe baza referatului de scoatere din magazie, aprobat de către conducerea unităţii , să ridice file 
BCF necesare pentru alimentarea cu combustibil al autovehiculului; 

8. Foaia de parcurs să o predea la serviciul contabilitate în vederea calculării consumului de 
carburant; 

9. Să răspundă de buna întreţinere şi funcţionare a autovehiculului pe care il gestionează, iar în cazul 
unor defecţiuni, să aducă la cunoştinţă conducerii despre starea autovehiculului; 

10. Să cunoască şi să respecte orice reglementare aparută în codul rutier; 
11. Să intervină în cazul apariţiei unor situaţii de criză în timpul transportului de beneficiari şi să ajute 

personalul de supraveghere. 
12. În caz de incendii, anunţă telefonic 112 – politie, pompieri, conducerea unităţii; în situaţia 

producerii unor dezastre, calamităţi naturale, ia primele măsuri în conformitate cu planul de 
evacuare şi intervenţie; 

13. Participă la formele de perfecţionare profesională continuă pentru a-şi îmbunătăţi permanent modul  
de lucru; 

14. Respectă și aplică măsurile igienico-sanitare și epidemiologice conform procedurilor special 
elaborate, în baza  Ord.MMSS, nr.961/2016și 1101/2016. 

15. Cunoaşte şi respectă  prevederile  Regulamentului Intern,ROF, Manual de Proceduri, respectă 
normele de etică şi deontologie profesională în relaţia cu beneficiarii, cu aparţinătorii şi colegii de 
muncă;  

16. Cunoaşte şi respectă prevederile Ordinului 67/2015 privind Standardele minime de calitate(Anexa 
1 și 2) ; 

17. Respectă normele specifice locului de muncă în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă, 
respectiv a celor  pentru situaţii de urgenţă, conform Anexei 52499/10.10.2011 la prezenta fișă. 

18. Îndeplineşte  şi alte sarcini trasate de conducerea unităţii,  relevante pentru scopul acestui post, sau  
alte sarcini/proceduri  reglementate  prin  note interne sau  HCJ, Ordine de ministru, actualizate la 
dată, etc 

 
 

ATRIBUȚII DE SERVICIU PENTRU POSTUL DE BUCĂTAR 
la  COMPLEX DE SERVICII COMUNITARE PENTRU PERSOANE CU HANDICAP 

NEUROPSIHIC FILIPEȘTI  
 

1. Are calitatea de gestionar și  răspunde de inventarul din dotare; 
2. Folosește echipamentul de lucru  și  mijloacele de protecție specifice; 
3. Participă la întocmirea meniului zilnic conform regulamentului intern; 
4. Preia alimentele de la magazia unităţii pe baza listei zilnice de alimente şi le foloseşte integral 

pentru prepararea hranei beneficiarilor; 
5. Asigură implementarea şi menţinerea standardelor de păstrare şi depozitare a produselor, 

semipreparatelor şi preparatelor alimentare cu respectarea normelor igienico-sanitare în 
vigoare; 

6. Pregăteşte hrana beneficiarilor, folosind rețetarul, conform meniului zilnic, cu respectarea 
standardelor de calitate a preparatelor realizate şi a recomandările medicale privind regimul 
igienico-dietetic; 

7.  Pregătește conservele pentru iarnă din legumele şi fructele achiziţionate sau  din producția de 
autofinanțată; 

8. Participă activ la curăţarea vaselor de gătit, întreţinerea ustensilelor, instalaţiilor şi 
echipamentelor din dotare; 

9. Organizează permanent spaţiul de lucru cu respectarea normelor igienico-sanitare 
corespunzătaore sectorului bucătărie; urmăreşte utilizarea raţională a instalaţiilor conform 
instrucţiunilor de exploatare; pregăteşte şi verifică funcţionarea acestora, semnalând 
defecţiunile;  

10. Efectuează prelucrările preliminare gătitului (sortarea, curăţarea, divizarea, spalarea 
zarzavatului) necesare pregătirii meniului zilnic; 
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11. Participă la pregătirea conservelor pentru iarnă din legumele şi fructele achiziţionate; 
12. Participă la curăţenia generală a sectorului; 
13. Distribuie preparatele alimentare pe etaje şi servesc porţiile beneficiarilor la micul dejun, prânz 

şi cină;  
14. Respectă și aplică măsurile igienico-sanitare și epidemiologice conform procedurilor special 

elaborate,conform Ord. MMSS, nr. 961/2016 și 1101/2016; 
15. Colectează zilnic probele de alimente preparate pentru  toate felurile de mancare servite  

beneficiarilor şi le etichetează în vederea păstrării în condiţiile legale impuse; 
16. Participă la formele de perfecţionare profesională continuă pentru a-şi îmbunătăţi permanent 

modul  de lucru; 
17. Cunoaşte şi respectă  prevederile  Regulamentului Intern,ROF, Manual de Proceduri, respectă 

normele de etică şi deontologie profesională în relaţia cu beneficiarii, cu aparţinătorii şi colegii 
de muncă;  

18. Cunoaşte şi respectă prevederile Ordinului 67/2015 privind Standardele minime de 
calitate(Anexa 1 și 2) ; 

19. Respectă normele specifice locului de muncă în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă, 
respectiv a celor  pentru situaţii de urgenţă, conform Anexei 52532/10.10.2011 la prezenta fișă. 

20. Îndeplineşte  şi alte sarcini trasate de conducerea unităţii,  relevante pentru scopul acestui post, 
sau  alte sarcini/proceduri  reglementate  prin  note interne sau  HCJ, Ordine de ministru, 
actualizate la dată, etc. 

 
 

ATRIBUȚII DE SERVICIU PENTRU POSTUL DE MASEUR 
la  COMPLEX DE SERVICII COMUNITARE PENTRU PERSOANE CU HANDICAP 

NEUROPSIHIC FILIPEȘTI  
 

1. Monitorizează starea de sănătate a beneficiarilor pe perioada aplicării procedurilor de masaj. 
2. Supraveghează și înregistrează în permanentă datele despre starea beneficiarului  și informează 

medicul asupra modificărilor intervenite. 
3. Respectă prescriptiile făcute de medic pe fișele de tratament. 
4. Informează și intruiește beneficiarul asupra tratamentului pe care il efectuează, asupra efectelor 

terapeutice și asupra efectelor negative care pot apărea. 
5. Aplică procedurile de masaj, în vederea recuperării medicale, conform prescripțiilor medicului 

și răspunde de respectarea parametrilor tehnici a fiecărei probe. 
6. Manifestă permanent o atitudine plină de solicitudine față de beneficiar. 
7. Consemnează pe fișele de tratament procedurile efectuate beneficiarului. 
8. Ține evidenta tratamentelor și procedurilor efectuate și transmite datele către serviciul de de 

asistență medicală.  
9. Utilizează și păstrează în bune condiții aparatura din dotare. 
10. Pregatește și verifică funcționarea aparaturii din dotare, semnalând defecțiunile. 
11. Se preocupă de aprovizionarea și utilizarea soluțiilor medicamentoase necesare la aplicarea 

masajului . 
12. Acordă prim ajutor în situații de urgență și cheama medicul . 
13. Poartă echipamentul de protecție prevăzut de regulamentul de ordine interioară, care va fi 

schimbat ori de câte ori este nevoie,în vederea păstrării igienei și a aspectului estetic personal. 
14. Respectă reglementarile în vigoare privind prevenirea, controlul și combaterea infecțiilor 

nosocomiale . 
15. Aplică tratamente prin gimnastică medicală în vederea recuperării, conform prescripţiilor 

medicului; ţine evidenţa şi urmăreşte eficienţa tratamentului; 
16.Participă la efectuarea evaluării psiho-socio-medicale a beneficiarilor în cadrul echipei 

multidisciplinare; efectuează reevaluări periodice în vederea monitorizării schimbărilor 
semnificative ale stării socio-medicale ale  beneficiarilor;  
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17. Participă la elaborarea şi implementarea Planurilor Individuale de Intervenţie pentru beneficiari 
în cadrul echipei multidisciplinare;  participă la şedinţele de lucru în cadrul echipei 
multidisciplinare;  

18. Participă la formele de perfecţionare profesională continuă pentru a-şi îmbunătăţi permanent 
modul  de lucru;  

26. 19. Cunoaşte şi respectă  prevederile  Regulamentului Intern,ROF, Manual de Proceduri, respectă 
normele de etică şi deontologie profesională în relaţia cu beneficiarii, cu aparţinătorii şi colegii de 
muncă;  

27. Cunoaşte şi respectă prevederile Ordinului 67/2015 privind Standardele minime de calitate(Anexa 
1 și 2) ; 

28. Respectă normele specifice locului de muncă în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă, 
respectiv a celor  pentru situaţii de urgenţă, conform Anexei 52496/10.10.2011 la prezenta fișă. 

29. Îndeplineşte  şi alte sarcini trasate de conducerea unităţii,  relevante pentru scopul acestui post, sau  
alte sarcini/proceduri  reglementate  prin  note interne sau  HCJ, Ordine de ministru, actualizate la 
dată,etc 

 
 

ATRIBUȚII DE SERVICIU PENTRU POSTUL DE MUNCITOR NECALIFICAT 
la  COMPLEX DE SERVICII COMUNITARE PENTRU PERSOANE CU HANDICAP 

NEUROPSIHIC FILIPEȘTI  
 
1. Înlocuiește bucătarul în perioada concediului de odihnă, concediu medical și pregăteşte, 

folosind rețetarul, hrana beneficiarilor conform meniului zilnic, cu respectarea standardelor de 
calitate a preparatelor realizate şi a recomandările medicale privind regimul igienico-dietetic; 
Colectează zilnic probele de pentru  toate felurile servite  beneficiarilor şi le etichetează în 
vederea păstrării în condiţiile legale impuse; 

2. Efectuează prelucrările preliminare gătitului (sortarea, curăţarea, divizarea, spalarea 
zarzavatului) necesare pregătirii meniului zilnic; 

3. Execută pregătirea conservelor/murăturilor pentru iarnă din legumele şi fructele achiziţionate 
/autofinanțată; 

4. Participă activ la curăţarea vaselor de gătit, întreţinerea ustensilelor, instalaţiilor şi 
echipamentelor din dotare; 

5. Organizează permanent spaţiul de lucru cu respectarea normelor igienico-sanitare 
corespunzătoare sectorului bucătărie; debarasează şi asigură curăţenia permanentă în bucătărie; 

6. Participă la curăţenia generală a sectoarelor; 
7. Distribuie preparatele alimentare pe etaje şi servesc porţiile beneficiarilor la micul dejun, prânz 

şi cină;  
8. răspunde de inventarul din dotare; 
9. Folosește echipamentul de lucru  și  mijloacele de protecție specifice; 
10. Își desfășoară activitatea  conform graficului de lucru, iar în cazul în care există deficit de 

personal în tura de zi, respectiv pedagogi de recuperare, vor merge pe LP/CIA pentru a 
supraveghea sau servi masa beneficiarilor;  

11. Execută curățenia  spaţiilor de locuit ( camere, holuri),  de servire a mesei şi de petrecerea a 
timpului liber din cadrul complexului, precum şi de respectare a normelor igienico-sanitare; 

12. Participă împreună cu muncitorul calificat întreținere la igienizarea spațiilor de locuit (văruit, 
vopsit, etc.); 

13. Execută întreținerea spațiului verde din cadrul complexului ( tuns iarba, greblat); 
14. Execută  activitățile din cadrul gospodăriei anexe (grădina de legume, solar  – săpat, plantat, 

plivit, prășit, stropit, recoltat și sectorul zootehnic – pus hrană pentru animale, curățat curte, 
coteț, etc.); 

15. În perioada de iarnă execută curățarea de zăpada depusă a căilor de acces, parcare, zona de 
alimentare cu gaz metan; 
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