
 
 
 
 
    
 
 

 
 

 
 

HOTĂRÂRE 
privind aprobarea înfiinţării „Centrului de Îngrijire şi Asistenţă  

pentru Persoane Adulte cu Dizabilităţi Baia de Arieş”  
 
 

 
        Consiliul Judeţean Alba întrunit în şedinţă „ordinarăˮ, în sistem videoconferinţă, în data 
de 16 iulie 2020; 
 Luând în dezbatere : 
             - proiectul de hotărâre privind aprobarea înfiinţării „Centrului de Îngrijire şi Asistenţă 
pentru Persoane Adulte cu Dizabilităţi Baia de Arieş”  
  - referatul de aprobare al proiectului de hotărâre privind aprobarea înfiinţării „Centrului 
de Îngrijire şi Asistenţă pentru Persoane Adulte cu Dizabilităţi Baia de Arieş”; 

- raportul de specialitate nr. 15512/9 iulie 2020 al Direcției juridică și administrație 
publică  din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Alba; 
   - adresa nr. 16197 din 3 iunie 2020 a Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia 
Copilului Alba, înregistrată la registratura Consiliului Judeţean Alba cu nr. 12604/3 iunie 2020; 
  - nota de fundamentare nr. 16198/2018/2020 privind reorganizarea „Centrului de 
Îngrijire şi Asistenţă pentru Persoane Adulte cu Dizabilităţi Baia de Arieş”; 
  - propunerea Colegiului Director al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia 
Copilului Alba cu privire la aprobarea înfiinţării „Centrului de Îngrijire şi Asistenţă pentru 
Persoane Adulte cu Dizabilităţi Baia de Arieş”; 
  Luând în considerare: 

- Hotărârea Consiliului Judeţean Alba nr. 90/30 aprilie 2020 privind aprobarea 
modificării Organigramei şi a Statului de funcţii şi a Regulamentului de organizare şi 
funcţionare ale Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Alba; 
 - Strategia naţională privind Incluziunea socială a persoanelor cu dizabilităţi 2014 - 
2020, Politicile sociale - de  la „reabilitarea” individului la reformarea societății; 

- Strategia judeţeană în domeniul asistenţei sociale şi protecţiei copilului Alba 2014-
2020. 

- avizul nr. 11105/2/DDPD/SLA/LH/15 mai 2020 emis de Autoritatea Naţională pentru 
Drepturile Persoanelor cu Dizabilităţi, Copii şi Adopţii, cu privire la înfiinţarea Centrului de 
Îngrijire şi Asistenţă pentru Persoane Adulte cu Dizabilităţi Baia de Arieş (art. 1 al prezentei 
hotărâri); 
 Ținând cont de: avizul favorabil al Comisiei de specialitate nr. 3 Administrație publică 
locală, juridică și ordine publică și de avizul favorabil al Comisiei de specialitate nr. 6 
Sănătate și protecție socială; 
 Având în vedere prevederile: 

- art. 173 alin. 1 lit. d,  art. 173 alin. 1 lit. f și art. 173 alin. 5 lit. b din O.U.G. nr. 
57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare;  

- Legii nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu 
handicap, republicată cu modificările şi completările ulterioare; 
 - art. 112  alin. 3 lit. m din Legea nr. 292/2011 a asistenţei sociale, cu modificările şi 
completările ulterioare; 

- Legii nr. 221/2010 pentru ratificarea Convenţiei privind drepturile persoanelor cu 
dizabilităţi, adoptată la New York de Adunarea Generală a Organizaţiei Naţiunilor Unite la 13 
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decembrie 2006, deschisă spre semnare la 30 martie 2007 şi semnată de România la 26 
septembrie 2007, cu modificările ulterioare; 

- Legii nr. 197/2012 privind asigurarea calităţii în domeniul serviciilor sociale, cu 
modificările şi completările ulterioare; 

- O.U.G. nr. 69/2018 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 448/2006 privind 
protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap; 
 - Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 448/2006 privind protecţia 
şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap aprobate prin H.G. nr. 268/2007; 
 - Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 197/2012 privind 
asigurarea calităţii în domeniul serviciilor sociale aprobate prin H.G. nr. 118/2014, cu 
modificările şi completările ulterioare; 
 - Nomenclatorului serviciilor sociale, precum şi a regulamentelor-cadru de organizare 
şi funcţionare a serviciilor sociale aprobat prin H.G. nr. 867/2015, cu modificările şi 
completările ulterioare; 
 - H.G. nr. 655/2016 pentru aprobarea Strategiei naţionale „O societate fără bariere 
pentru persoanele cu dizabilităţi” 2016-2020 şi a Planului operaţional privind implementarea 
Strategiei naţionale „O societate fără bariere pentru persoanele cu dizabilităţi” 2016-2020; 
 - Regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare al direcţiei generale de asistenţă 
socială şi protecţia copilului din subordinea consiliului judeţean/consiliului local al sectorului 
municipiului Bucureşti aprobat prin H.G. nr. 797/2017 pentru aprobarea regulamentelor cadru 
de organizare şi funcţionare ale serviciilor publice de asistenţa socială şi a structurii orientative 
de personal, cu modificările şi completările ulterioare; 

- Standardelor specifice minime obligatorii de calitate pentru servicii sociale cu cazare 
de tip Centru de abilitare şi reabilitare pentru persoane adulte cu dizabilităţi, Centru pentru 
viaţă independentă pentru persoane adulte cu dizabilităţi, Centru de îngrijire şi asistenţă pentru 
persoane adulte cu dizabilităţi  aprobate prin Ordinul ministrului muncii şi justiţiei sociale nr. 
82 din 16 ianuarie 2019 privind aprobarea Standardelor specifice minime de calitate obligatorii 
pentru serviciile sociale destinate persoanelor adulte cu dizabilităţi; 

- art. 24 şi art. 25 din Metodologia de reorganizare a centrelor rezidenţiale pentru 
persoanele adulte cu handicap aprobată prin Decizia Preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru 
Persoane cu Dizabilităţi nr. 877 din 30 octombrie 2018; 

În temeiul art. 182 alin. 1 şi alin. 3, art. 196 alin. 1 lit. a și art. 243 alin. 1 lit. a din 
O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare 
adoptă următoarea 

 
 

HOTĂRÂRE 
 
 
 

  Art. 1. Se aprobă înfiinţarea „Centrului de Îngrijire şi Asistenţă pentru Persoane Adulte 
cu Dizabilităţi Baia de Arieş”, în subordinea Consiliului Judeţean Alba, în structura Direcţiei 
Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Alba, ca urmare a reorganizării „Centrului 
de Îngrijire şi Asistenţă Baia de Arieş”. 

Art. 2. În urma procesului de reorganizare, profilul centrului rezidenţial va fi centru de 
îngrijire şi asistenţă, cu o capacitate maximă de 50 beneficiari. 

Art. 3. (1) Se aprobă Organigrama „Centrului de Îngrijire şi Asistenţă pentru Persoane 
Adulte cu Dizabilităţi Baia de Arieş”, conform anexei nr. 1 - parte integrantă a prezentei 
hotărâri. 

   (2) Organigrama „Centrului de Îngrijire şi Asistenţă pentru Persoane Adulte 
cu Dizabilităţi Baia de Arieş” constituie parte integrantă a Organigramei Direcţiei Generale de 
Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Alba. 

Art. 4. (1) Se aprobă Statul de funcţii al „Centrului de Îngrijire şi Asistenţă pentru 
Persoane Adulte cu Dizabilităţi Baia de Arieş”, conform anexei nr. 2 - parte integrantă a 
prezentei hotărâri. 

    (2) Statul de funcţii al „Centrului de Îngrijire şi Asistenţă pentru Persoane 
Adulte cu Dizabilităţi Baia de Arieş” constituie parte integrantă a Statului de funcţii al Direcţiei 
Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Alba. 



Art. 5. Se aprobă Regulamentul de Organizare şi Funcţionare al „Centrului de Îngrijire 
şi Asistenţă pentru Persoane Adulte cu Dizabilităţi Baia de Arieş”, conform anexei nr. 3 - parte 
integrantă a prezentei hotărâri. 

Art. 6. Prevederile prezentei hotărâri intră în vigoare începând cu data de 1 august 2020. 
Art. 7. Începând cu data intrării în vigoare a prezentei hotărâri îşi încetează aplicabilitatea 

Regulamentul de Organizare şi Funcţionare al „Centrului de Îngrijire şi Asistenţă Baia de 
Arieş” aprobat prin Hotărârea Consiliului Judeţean Alba nr. 90/30 aprilie 2020 privind 
aprobarea modificării Organigramei şi a Statului de funcţii şi a Regulamentului de organizare şi 
funcţionare ale Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Alba. 

Art. 8. Președintele Consiliului Judeţean Alba, prin intermediul directorului general al 
Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Alba, va duce la îndeplinire 
prevederile prezentei hotărâri. 

Art. 9. Prin intermediul secretarului general al Județului Alba prezenta hotărâre se publică 
în Monitorul Oficial al Judeţului Alba şi pe pagina de internet www.cjalba.ro, se înaintează și se 
comunică: Prefectului Judeţului Alba, Autorităţii Naţionale pentru Drepturile Persoanelor cu 
Dizabilităţi, Copii şi Adopţii, Agenţiei Judeţeană pentru Plăţi şi Inspecţie Socială Alba, 
Președintelui Consiliului Județean Alba, Direcției Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia 
Copilului Alba, Direcţiei juridică şi administraţie publică, Direcţiei dezvoltare şi bugete, Biroului 
resurse umane şi Compartimentului Unităţi de asistenţă medicală, socială, învăţământ special din 
cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Alba. 

              
 
                                                                                         CONTRASEMNEAZĂ 

     PREŞEDINTE,                           SECRETAR GENERAL 
                         Ion DUMITREL                               Vasile BUMBU 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nr. 141 
Alba Iulia, 16 iulie 2020 
 
Prezenta hotărâre a fost adoptată în conformitate cu prevederile art. 182 alin. 4 coroborat cu art. 139 alin. 1, art. 
139 alin. 5 lit. c şi  art. 5 lit. ee din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările 
ulterioare, cu un număr de 32 voturi „pentru”.  
Număr consilieri judeţeni în funcţie: 33                                                      Număr consilieri judeţeni prezenţi: 32 
Număr voturi împotrivă: 0                                                                           Abţineri de la vot: 0 



Anexa nr. 1 la Hotărârea  
Consiliului Judeţean Alba nr. 141 din 16 iulie 2020 

 
 
 

ORGANIGRAMA 
„CENTRULUI DE ÎNGRIJIRE ŞI ASISTENŢĂ 

PENTRU PERSOANE ADULTE CU DIZABILITĂŢI BAIA DE ARIEŞ” 
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                         Ion DUMITREL                               Vasile BUMBU 
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Anexa nr. 2 la Hotărârea  
Consiliului Judeţean Alba nr. 141 din 16 iulie 2020 

 
 
 

STAT DE FUNCŢII AL 
„CENTRULUI DE ÎNGRIJIRE ŞI ASISTENŢĂ 

PENTRU PERSOANE ADULTE CU DIZABILITĂŢI BAIA DE ARIEŞ” 
 
 

     

Nr. crt Denumirea funcţiei 
Clasa/      
Studii 

Gradul 
Număr de 

posturi 

Centrul de îngrijire şi asistenţă pentru persoane adulte cu dizabilități Baia de Arieş 
1 șef centru gradul II S   1 
2 medic primar (medicină generală) S   0,5 
3 medic primar (medicină internă) S   0,5 
4 asistent medical principal PL   5 
5 asistent medical PL   2 
6 asistent social principal S   1 
7 psiholog practicant S   1 
8 kinetoterapeut debutant S   1 
9 terapeut ocupaţional debutant S   1 
10 terapeut ocupaţional S   2 
11 masor debutant M   1 
12 infirmier G   19 
13 referent IA M   1 
14 magaziner M;G   1 
15 muncitor calificat I (bucătar) M;G   4 
16 muncitor calificat IV (bucătar) M;G   1 
17 muncitor calificat I (fochist) M;G   4 
18 muncitor calificat IV (fochist) M;G   1 
19 muncitor calificat I (întreţinere) M;G   1 
20 îngrijitor G   2 

TOTAL GENERAL 50 
          
 
                                  CONTRASEMNEAZĂ 

     PREŞEDINTE,                           SECRETAR GENERAL 
                         Ion DUMITREL                               Vasile BUMBU 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Anexa nr. 3 la Hotărârea  
Consiliului Judeţean Alba nr. 141 din 16 iulie 2020 

 
 
 

REGULAMENT 
de organizare și funcționare a serviciului social cu cazare: 

„CENTRUL DE ÎNGRIJIRE ŞI ASISTENŢĂ  PENTRU PERSOANE  
ADULTE CU DIZABILITĂȚI BAIA DE ARIEŞ” 

 
 
 

Art. 1.  Definiție 
(1) Regulamentul de organizare și funcționare este un document  propriu al serviciului 

social „Centrul de Îngrijire şi Asistență pentru Persoane Adulte cu Dizabilități Baia de Arieș”, 
aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean  Alba nr. 11/30.01.2014 și reorganizat în 
conformitate cu prevederile Metodologiei de reorganizare a centrelor rezidențiale pentru 
persoanele adulte cu handicap aprobată prin Decizia nr. 877/2018 a Preşedintelui Autorității 
Naționale pentru Persoanele cu Dizabilități. 

 (2) Prevederile prezentului regulament sunt obligatorii atât pentru persoanele beneficiare, 
cât și pentru angajații centrului și, după caz, pentru membrii familiei beneficiarilor, 
reprezentanții legali/convenționali, vizitatori. 

Art. 2. Identificarea serviciului social 
Serviciul social „Centrul de Îngrijire si Asistența pentru Persoane Adulte cu Dizabilități 

Baia de Arieș”, cod serviciu social 8790 CR-D-I, cu sediul  în Baia de Arieș, str. Brazilor, nr. 
2A, judeţul Alba, este administrat de furnizorul Direcția Generală de Asistență Socială și 
Protecția Copilului Alba, acreditat conform Certificatului de  acreditare nr. 0007020, CUI 
9266163.  

Art. 3.  Scopul serviciului social 
 Scopul serviciului social „Centrul de Îngrijire si Asistența pentru Persoane Adulte cu 

Dizabilități Baia de Arieș”  este de a acorda persoanelor adulte cu dizabilități aflate în situații de 
dificultate socială, care îndeplinesc condițiile de eligibilitate,   servicii de  găzduire,  îngrijire 
personală, asistență pentru sănătate, recuperare reabilitare funcțională, promovarea unui stil de 
viață independent și activ  informare, evaluare a nevoilor, integrare/reintegrare socială 
persoanelor adulte cu dizabilități în vederea depășirii situațiilor de dificultate, prevenirii şi 
combaterii riscului de excluziune socială, promovării incluziunii sociale şi creșterii calității 
vieţii.  

Art. 4. Cadrul legal de înfiinţare, organizare şi funcţionare 
(1) Serviciul social „Centrul de Îngrijire şi Asistență pentru Persoane Adulte cu 

Dizabilități Baia de Arieş” funcţionează cu respectarea prevederilor cadrului general de 
organizare şi funcţionare a serviciilor sociale, reglementat de Legea nr. 292/2011 a asistenţei 
sociale, cu modificările şi completările ulterioare, Legea nr. 448/2006 privind protecția şi 
promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, cu  modificările şi completările ulterioare,    
precum şi a altor acte normative secundare aplicabile domeniului.  

 (2) Standard minim de calitate aplicabil: Ordinul ministrului muncii și justiției sociale 
nr. 82 din 16 ianuarie 2019 privind aprobarea Standardelor specifice minime de calitate 
obligatorii pentru serviciile sociale destinate persoane adulte cu dizabilități. 

 (3) Serviciul social „Centrul de Îngrijire şi Asistenţa  pentru Persoane Adulte cu 
Dizabilități” Baia de Arieş funcţionează în subordinea  Direcţiei Generale de Asistenţă Socială 
şi Protecţia Copilului Alba în regim de componentă funcţională a acesteia, fără personalitate 
juridică, este condus de către un șef centru și se subordonează directorului general adjunct care 
coordonează activitățile în domeniul protecției persoanei adulte, metodologic fiind coordonat de 
Serviciul Management de caz pentru persoane adulte cu dizabilități și monitorizare servicii 
sociale  

(4) Serviciul social „Centrul de Îngrijire și Asistență pentru Persoane Adulte cu 
Dizabilități” Baia de Arieș are o capacitate maximă de 50 de beneficiari.  

 
 



Art. 5. Principiile care stau la baza acordării serviciului social 
 (1) Serviciul social „Centrul de Îngrijire şi Asistență pentru Persoane Adulte cu 
Dizabilități Baia de Arieșˮ se organizează şi funcţionează cu respectarea : 
 a.) principiilor generale care guvernează sistemul naţional de asistenţă socială,  
 b.) principiilor specifice care stau la baza acordării serviciilor sociale prevăzute în 
legislaţia specifică, în convenţiile internaţionale ratificate prin lege şi în celelalte acte 
internaţionale în materie la care România este parte, precum şi în standardele minime de calitate 
aplicabile.  
 Principiile specifice care stau la baza prestării serviciilor sociale în cadrul „Centrului de 
Îngrijire şi Asistență pentru Persoane Adulte cu Dizabilități Baia de Arieșˮ sunt următoarele: 

 respectarea şi promovarea cu prioritate a interesului persoanei beneficiare; 
 protejarea şi promovarea drepturilor persoanelor beneficiare în ceea ce priveşte 

egalitatea de şanse şi tratament, participarea egală, autodeterminarea, autonomia şi demnitatea 
personală şi întreprinderea de acţiuni nediscriminatorii şi pozitive cu privire la persoanele 
beneficiare; 

 asigurarea protecţiei împotriva abuzului şi exploatării persoanei beneficiare; 
 deschiderea către comunitate; 
 asistarea persoanelor fără capacitate de exerciţiu în realizarea şi exercitarea drepturilor 

lor; 
 asigurarea în mod adecvat a unor modele de rol şi statut social, prin încadrarea în 

unitate a unui personal mixt; 
 ascultarea opiniei persoanei beneficiare şi luarea în considerare a acesteia, ţinându-se 

cont, după caz, de vârsta şi de gradul său de maturitate, de discernământ şi capacitate de 
exerciţiu; 

 facilitarea menţinerii relaţiilor personale ale beneficiarului şi a contactelor directe, 
după caz, cu fraţii, părinţii, alte rude, prieteni, precum şi cu alte persoane faţă de care acesta a 
dezvoltat legături de ataşament, atunci când aceștia își manifestă real interesul; 

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

intervenții profesioniste, prin echipe pluridisciplinare în funcție de resursele umane și financiare 
asigurate, în situații de criză și în funcție de particularitățile cazului; 

 preocuparea permanentă pentru identificarea soluţiilor de integrare în familie sau, după 
caz, în comunitate, pentru scurtarea perioadei de prestare a serviciilor, în baza potenţialului şi 
abilităţilor persoanei beneficiare de a trăi independent; 

 încurajarea iniţiativelor individuale ale persoanelor beneficiare şi a implicării active a 
acestora în soluţionarea situaţiilor de dificultate; 

 asigurarea confidenţialităţii şi a eticii profesionale; 
 primordialitatea responsabilităţii persoanei, familiei cu privire la dezvoltarea propriilor 

capacităţi de integrare socială şi implicarea activă în soluţionarea situaţiilor de dificultate cu care 
se pot confrunta la un moment dat; 

 colaborarea centrului direct și prin  intermediul Direcției  Generale de Asistență 
Socială  și Protecția  Copilului Alba  cu serviciul public de asistenţă socială sau primăriile de 
domiciliu ale beneficiarilor/aparținătorilor. 

Art. 6. Beneficiarii serviciilor sociale 
     (1)  Beneficiarii serviciilor sociale acordate în „Centrul de Îngrijire şi Asistență pentru 

Persoane Adulte cu Dizabilități Baia de Arieșˮ sunt: persoane adulte cu dizabilităţi încadrate în 
diferite grade de handicap  cu domiciliul pe raza județului Alba care au  Decizie de admitere în 
„Centrul de Îngrijire şi Asistență pentru Persoane Adulte cu Dizabilități Baia de Arieșˮ, act emis 
de către Comisia de Evaluare a  Persoanelor Adulte cu Handicap  Alba. 

 (2) „Centrul de Îngrijire şi Asistență pentru Persoane Adulte cu Dizabilități Baia de 
Arieșˮ realizează admiterea beneficiarilor cu respectarea Procedurii de Admitere aprobată de 
Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Alba . 

 (3) ,,Centrul de Îngrijire şi Asistenţă pentru Persoane Adulte cu Dizabilități Baia de 
Arieş” întocmeşte,  pentru fiecare beneficiar, dosarul personal al beneficiarului care conţine, cel 
puţin, următoarele documente:  

 cerere de admitere în centru, completată de beneficiar sau de reprezentantul legal; 
 decizia de admitere, emisă de Comisia de Evaluare a  Persoanelor Adulte cu Handicap  

Alba ; 



 recomandare medicală din care rezulta nevoia de instituționalizare; 
 copie după b.i/c.i , certificat de naştere/căsătorie/ deces al  aparţinătorului; 
 copie după b.i/c.i , certificat de naştere/căsătorie al beneficiarului; 
 copie după documentul care atestă încadrarea în grad de  handicap; 
 adeverinţă de venit de la Administraţia financiară; 
 contractul de furnizare servicii, semnat de părţi, în original; 
 ultimul talon de pensie, dacă este cazul; 
 anchetă socială și planul de servicii; 
 angajament de plată - după caz; 
 investigații paraclinice  cu rezultat favorabil integrării in comunitate. 
(4)  „Centrul de Îngrijire şi Asistenţă pentru Persoane Adulte cu Dizabilități Baia de 

Arieş” în baza Procedurii proprii de încetare/suspendare a serviciilor aprobată de Direcția 
Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Alba stabileşte şi aduce la cunoştinţa 
beneficiarilor condiţiile de încetare/suspendare a serviciilor. 

(5) Persoanele beneficiare de servicii sociale furnizate în „Centrul de Îngrijire şi Asistenţă 
pentru Persoane Adulte cu Dizabilități Baia de Arieş”, au următoarele drepturi: 

a.) să li se respecte drepturile şi libertăţile fundamentale, fără discriminare pe bază de 
rasă, sex, religie, opinie sau orice altă circumstanţă personală ori socială; 

 b.) să participe la procesul de luare a deciziilor în furnizarea serviciilor sociale, respectiv 
la luarea deciziilor privind intervenţia socială care li se aplică; 

 c.) să li se asigure păstrarea confidenţialităţii asupra informaţiilor furnizate şi primite; 
 d.) să li se asigure continuitatea serviciilor sociale furnizate atât timp cât se menţin 

condiţiile care au generat situaţia de dificultate; 
 e.) să fie protejaţi de lege atât ei, cât şi bunurile lor, atunci când nu au capacitate de 

exerciţiu; 
 f.) să li se garanteze demnitatea, intimitatea şi respectarea vieţii intime; 
 g.) să participe la evaluarea serviciilor sociale primite; 
 h.) să li se respecte toate drepturile speciale pentru persoane cu dizabilităţi. 

(6) Persoanele beneficiare de servicii sociale furnizate în Centrul de Îngrijire şi Asistenţă 
pentru Persoane Adulte cu Dizabilități Baia de Arieş au următoarele obligaţii: 

 a.) să furnizeze informaţii corecte cu privire la identitate, situaţie familială, socială, 
medicală şi economică; 

 b.) să participe, în raport cu vârsta, situaţia de dependenţă etc., la procesul de furnizare a 
serviciilor sociale; 

 c.) să contribuie, în conformitate cu legislaţia în vigoare, la plata serviciilor sociale 
furnizate, în funcţie de tipul serviciului şi de situaţia lor materială; 

 d.) să comunice orice modificare intervenită în legătură cu situaţia lor personală; 
 e.) să respecte prevederile prezentului regulament precum şi a obligaţiilor asumate prin 

contractul de furnizare de servicii. 
 Art. 7. Principalele funcţii ale serviciului social „Centrul de Îngrijire şi Asistență pentru 
Persoane Adulte cu Dizabilități Baia de Arieșˮ sunt următoarele: 
 a.) de furnizare a serviciilor sociale de interes public general/local, prin asigurarea 
următoarele activităţi: 

 1. găzduire pe perioada nedeterminată; 
2. cazare; 
3. alimentație; 
4. reprezentarea furnizorului de servicii sociale în contractul încheiat cu persoana 

beneficiară; 
5. îngrijire personală specializată; 
6. asistenţă pentru sănătate; 
7. informare și asistență socială; 
8. consiliere psihologică; 
9. menținerea/dezvoltarea aptitudinilor cognitive; 
10. menținerea/dezvoltarea deprinderilor zilnice, de comunicare; de mobilitate; de 

autoîngrijire; de îngrijire a propriei sănătăți; de autogospodărire; 
11. dezvoltarea abilităţilor de viaţă; 
12. mediere, optimizarea relaţiilor sociale ale beneficiarilor în centru; 
13. intervenţie în caz de urgenţă. 



 b.) de informare a beneficiarilor, potenţialilor beneficiari, autorităţilor publice şi 
publicului larg despre domeniul său de activitate, prin asigurarea următoarelor activităţi: 
 1. sesiuni de informare a beneficiarilor cu privire la activitatea curentă a centrului; 
 2. informarea potenţialilor beneficiari se face prin prezentarea materialelor informative 
cuprinzând pliante, ghidul beneficiarului; 
 3. accesul cunoașterii centrului printr-un program de vizită, consemnat într-un registru de 
vizite de către personalul de serviciu; 
 4. elaborarea de rapoarte de activitate. 
 c.) de promovare a drepturilor beneficiarilor şi a unei imagini pozitive a acestora, de 
promovare a drepturilor omului în general, precum şi de prevenire a situaţiilor de 
dificultate în care pot intra categoriile vulnerabile care fac parte din categoria de persoane 
beneficiare, potrivit scopului acestuia, prin asigurarea următoarelor activităţi: 
 1. activităţi de integrare/reintegrare socială (excursii, plimbări, vizite la diferite instituţii); 
 2. socializare şi activităţi culturale (participarea la slujbele religioase, diverse activităţi 
culturale desfăşurate în societate); 
 3. obţinerea unei stări de bine, evitarea izolării prin implicarea în activităţi de grup; 

 4. organizarea de sesiuni de informare a beneficiarilor/reprezentanților legali cu privire  la 
tipurile de abuz, modalitatea de identificare și sesizare a eventualelor abuzuri sau alte forme de 
tratament degradant, tortură precum și cu privire la modalitățile de formularea a eventualelor 
sesizări/reclamații; 
 d.) de asigurare a calităţii serviciilor sociale prin realizarea următoarelor activităţi: 
 1. elaborarea instrumentelor standardizate utilizate în procesul de acordare a serviciilor; 
 2. realizarea de evaluări periodice a serviciilor prestate; 
 3. planificare activităţi /servicii; 
 e.) de administrare a resurselor financiare, materiale şi umane ale centrului prin 
realizarea următoarelor activităţi: 
        1. asigurarea calității spațiilor destinate recuperării şi reabilitării beneficiarilor; 
        2. asigurarea calității hranei în raport cu resursele financiare; 
        3. asigurarea logisticii în funcție de nevoile beneficiarilor şi resursele furnizorului; 
        4. formarea şi autoformarea continuă a personalului, disponibilitatea, capacitatea 
empatică şi motivația personalului. 
 5. elaborează și aplică Codul de etică. 

Art. 8. Structura organizatorică, numărul de posturi şi categoriile de personal 
(1) Serviciul social „Centrul de Îngrijire şi Asistenţă pentru Persoane Adulte cu 

Dizabilități Baia de Arieş” funcţionează cu un număr de 50 posturi, conform prevederilor 
Hotărârii Consiliului Județean Alba nr. 90/30 aprilie 2020, din care: 
      a.) personal de conducere: 1 post; 
      b.) personal de specialitate de îngrijire şi asistenţă; personal de specialitate şi auxiliar: 34 
posturi 
      c.) personal cu funcţii administrative, gospodărire, întreţinere-reparaţii, deservire:15 
posturi 
      d.) voluntari: 
      Personalul de specialitate reprezintă 68 % din totalul personalului. 
       Încadrarea personalului se realizează cu respectarea numărului maxim de 50 posturi 
prevăzut în statul de funcții aprobat.  

 (2) Raportul angajat/beneficiar asigură prestarea serviciilor în cadrul centrului şi se 
realizează în funcţie de nevoile persoanelor beneficiare, cu respectarea standardelor minime de 
calitate, conform H.G. nr. 867/2015 pentru aprobarea Nomenclatorului serviciilor sociale 
precum și a regulamentelor - cadru de organizare și funcționare a serviciilor sociale, cu 
modificările și completările ulterioare. 

 (3) Conducerea administrativă, îndrumarea, controlul activităţii curente a Centrului de 
Îngrijire şi Asistenţă pentru Persoane Adulte cu Dizabilități Baia de Arieş şi gestionarea 
bunurilor aflate în patrimoniul acestora vor fi asigurate de către Şeful de centru,  care realizează 
şi comunicarea permanentă cu conducerea Direcţiei Generale de Asistenta Sociala şi Protecţia 
Copilului Alba, și se subordonează directorului general adjunct care coordonează activitățile în 
domeniul protecției persoanei adulte. 

     (4) Metodologic activitatea Centrului de Îngrijire şi Asistenţă pentru Persoane Adulte 
cu Dizabilități Baia de Arieş este coordonată de către Serviciul Management de caz pentru 



persoane adulte cu dizabilități și monitorizare servicii sociale în cadrul Direcţiei Generale de 
Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Alba. 

(5) Serviciile de nutriție sunt asigurate prin încheierea unui contract de prestări servicii 
de specialitate. 

(6) Serviciile de informare, consiliere, evaluare sociala si psihologica sunt asigurate de 
către specialişti care funcţionează în cadrul Centrului sau în  structurile specializate ale Direcţiei 
Generale de Asistenta Sociala si Protecţia Copilului  Alba. 

Art. 9. Personalul de conducere 
Conducerea centrului este asigurată de un şef centru. 
(1) Atribuţiile principale ale șefului de centru sunt: 

  asigură  și răspunde de coordonarea, îndrumarea şi controlul activităţilor desfășurate de 
personalul serviciului şi propune organului competent sancţiuni disciplinare pentru salariaţii care 
nu îşi îndeplinesc în mod corespunzător atribuţiile, cu respectarea prevederilor legale din 
domeniul furnizării serviciilor sociale, codului muncii etc.; 
  elaborează rapoartele generale privind activitatea serviciului social, stadiul 
implementării obiectivelor şi întocmeşte informări pe care le prezintă furnizorului de servicii 
sociale; 
  propune participarea personalului de specialitate la programele de instruire şi 
perfecţionare; 
  colaborează cu alte centre/alţi furnizori de servicii sociale şi/sau alte structuri ale 
societăţii civile în vederea schimbului de bune practici, a îmbunătăţirii permanente a 
instrumentelor proprii de asigurare a calităţii serviciilor, precum şi pentru identificarea celor mai 
bune servicii care sa răspundă nevoilor persoanelor beneficiare; 
  întocmeşte raportul anual de activitate; 
  asigură buna desfăşurare a raporturilor de muncă dintre angajaţii serviciului/centrului; 
  propune furnizorului de servicii sociale aprobarea structurii organizatorice şi a 
numărului de personal; 
  desfăşoară activităţi pentru promovarea imaginii centrului în comunitate; 
  ia în considerare şi analizează orice sesizare care îi este adresată, referitoare la încălcări 
ale drepturilor beneficiarilor în cadrul serviciului pe care îl conduce; 
  răspunde de calitatea activităţilor desfăşurate de personalul din cadrul serviciului şi 
dispune, în limita competenţei, măsuri de organizare care să conducă la îmbunătăţirea acestor 
activităţi sau, după caz, formulează propuneri în acest sens; 
  organizează activitatea personalului şi asigură respectarea timpului de lucru şi a 
regulamentului de organizare şi funcţionare; 
  reprezintă serviciul în relaţiile cu furnizorul de servicii sociale şi, după caz, cu 
autorităţile şi instituţiile publice, cu persoanele fizice şi juridice din ţară şi din străinătate, 
precum şi în justiţie; 
  asigură comunicarea şi colaborarea permanentă cu serviciul public de asistenţă socială 
de la nivelul primăriei şi de la nivel judeţean, cu alte instituţii publice locale şi organizaţii ale 
societăţii civile active în comunitate, în folosul beneficiarilor; 
  întocmeşte proiectul bugetului propriu al serviciului şi contul de încheiere a 
exerciţiului bugetar; 
  asigură îndeplinirea măsurilor de aducere la cunoştinţă atât personalului, cât şi 
beneficiarilor a prevederilor din regulamentul propriu de organizare şi funcţionare; 
  asigură încheierea cu beneficiarii a contractelor de furnizare a serviciilor sociale; 
  alte atribuţii prevăzute în standardul minim de calitate aplicabil. 

(2) Funcţiile de conducere se ocupă prin concurs sau, după caz, examen, în condiţiile 
legii. 

(3) Candidaţii pentru ocuparea funcţiei de conducere trebuie să fie absolvenţi de studii 
universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite 
cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul psihologie, asistenţă socială sau sociologie, cu 
vechime de minimum 2 ani în domeniul serviciilor sociale, sau absolvenţi cu diplomă de licenţă 
ai învăţământului superior în domeniul juridic, medical, economic sau al ştiinţelor 
administrative, cu experienţă de minimum 5 ani în domeniul serviciilor sociale. 

 
 



 Art. 10. Personalul de specialitate de îngrijire și asistență. Personal de specialitate și 
auxiliar. 

(1) Personalul de specialitate este format din :  
a.) medic - (221107) 

 Atribuțiile principale ale medicului: 
  organizează şi răspunde de activitatea de asistență medicală acordată persoanelor 
internate aflate în îngrijire; 
  supraveghează continuu starea de sănătate şi profilaxia îmbolnăvirilor asistaţilor din 
centrul de recuperare; 
  examinează la admitere şi, după caz, la încetarea măsurilor de protecție fiecare 
persoană aflată în îngrijire; 
  examinează zilnic, din punct de vedere medical starea sănătăţii asistaţilor din centrul 
de recuperare; 
  întocmeşte foile de observaţie ale persoanelor internate şi consemnează în acestea  
tratamentul şi evoluţia bolii; 
  asigură păstrarea documentelor medicale (foi de observaţie, buletine de analize, bilete 
de ieșire şi altele asemenea); 
  instituie sau urmărește, după caz, aplicarea tratamentelor medicale şi a regimurilor 
dietetice supraveghează tratamentele medicale efectuate, de cadrele medii sanitare, iar la nevoie 
le efectuează personal; 
  asigură respectarea recomandărilor cuprinse în biletele de ieșire, scrisori medicale, 
planuri de recuperare şi altele asemenea eliberate de alte instituții medicale pentru persoanele 
internate; 
  direcționează către alte unități medicale cazurile care necesita îngrijire medicală de 
specialitate. 

b.) kinetoterapeut -  (226405) 
 Atribuțiile principale ale kinetoterapeutului: 

  evaluează funcțional, aparatul mioartrokinetic pe baza diagnosticului clinic stabilit de 
medicul specialist; 
  întocmește planul de intervenție personalizat cu obiective kineto (pe termen lung și 
scurt), program kineto (tehnici, exerciții, procedee, metode), evaluări periodice; 
  concepe și aplică programul de kinetoprofilaxie primară și secundară în funcție de 
prescripțiile medicului de specialitate; 
  evaluează și aplică tehnicile de ortezare adjuvante programului kinetoterapeutic în 
funcție de deficitul funcțional al pacientului; 
 respectă codul dendrologic. 

c.) terapeut ocupațional - (263419); 
 Atribuțiile principale ale terapeutului ocupațional: 

  elaborează programe de terapie bazate pe prevenirea tulburărilor emoționale, 
comportamentale și a fenomenelor de inadaptare, împreună cu personalul specializat; 
  întocmește, împreună cu personalul specializat, programe educaționale pentru fiecare 
beneficiar în funcție de particularitățile individuale; 
  propune și elaborează programele recreative și de dezvoltare pentru beneficiari; 
  participă la dezvoltarea abilităților sociale, emoționale și creative ale beneficiarilor; 
  ajută beneficiarii într-o așa manieră încât să permită exercitarea la maximum a 
autonomiei personale. 

d.) psiholog - (263402) 
 Atribuțiile principale ale psihologului: 
  evaluează psihologic și stabilește psihodiagnosticul clinic prin identificarea factorilor 
psihologici implicați în tulburare/boală mintală; 
  intervenție psihologică clinică primară cu consiliere psihologică primară și psihoterapii 
scurte având ca scop controlul primar al factorilor psihologici implicați în sănătate și boală; 
  reevaluează periodic starea de progres sau regres a asistaților în vederea menținerii sau 
schimbării diagnosticului şi completează, după caz, în fișa de evaluare datele obținute; 
  orientează asistații spre diferite activități instructiv terapeutice; 
  organizează activități individuale și de grup cu fiecare asistat, psihoterapie, activități de 
stimulare psihomotrică sau senzorială; 
  efectuează activitatea de psihoprofilaxie şi psihoigienă; 



  realizează consilierea individuală şi de grup a asistaților în funcție de nevoile acestora 
pe baza unor planuri personalizate; 
  respectă personalitatea fiecărui asistat în parte, asigurând confortul psihic necesar 
examinării psihologice; 
  respectă codul deontologic. 

e.) asistent social - (263501) 
 Atribuțiile principale ale asistentului social: 

  realizează comunicarea între asistați şi personalul care deservește serviciul social; 
  depistează şi rezolvă problemele de integrarea a asistaților în colectivitate; 
  ajută şi consiliază asistații în rezolvarea problemelor personale; 
  ține evidenta, urmărește şi completează la zi dosarele asistaților cu actele necesare; 
  aduce zilnic la cunoștința conducerii serviciului situațiile deosebite apărute privind 
relațiile dintre asistați şi dintre asistați şi personal; 
  consiliază  asistații şi îi îndrumă în vederea obținerii de informații utile privind 
drepturile personale; 
  organizează programe recreative şi de dezvoltare personală pentru persoanele asistate 
din centrul de recuperare; 
  organizează şi mediază întâlniri între asistați şi aparținători; 
  păstrează şi gestionează bunurile de valoare ale asistaților lipsiți de discernământ pe 
care le utilizează numai în folosul acestora. 

f.) asistent medical ( 325901) 
Atribuțiile principale ale asistentului medical: 

       administrează medicația, efectuează sau urmărește, după caz, aplicarea tratamentelor 
medicale și regimurilor dietetice recomandate la externarea din unitățile sanitare cu paturi 
cuprinse în bilete de externare, scrisori medicale, planuri de recuperare, planuri de îngrijire și 
tratament și altele asemenea;  

 gestionează tratamentul bolilor minore (răceli, dureri de cap, etc.) și aplicarea 
medicației prescrise de către medic beneficiarilor; 

 acordă primul ajutor şi cheamă medicul în situaţii de urgenţă;  
 supraveghează continuu starea de sănătate a asistaţilor, şi semnalează medicului 

aspecte deosebite cu privire la evoluţia şi îngrijirea bolnavilor; 
 participă la examinarea de către medici a beneficiarilor, informându-i asupra stării şi 

evoluţiei acestora, şi execută indicaţiile medicilor cu privire la efectuarea tratamentului şi a 
analizelor medicale, la regimul alimentar şi la igiena persoanelor respective; 

 semnalează medicului cazurile de îmbolnăviri intercurente, asigurând după caz, 
izolarea asistaţilor bolnavi; 

 respectă dreptul pacientului la tratament și dacă un beneficiar refuză medicația 
recomandată, va consemna refuzul acestui de a lua tratamentul în Fișa de monitorizare a stării 
de sănătate;  

 verifică probele de alimente și le etichetează corespunzător; 
 asigură documentația medicală pentru cazurile care necesită îngrijire spitalicească; 
 asigură primirea asistaţilor precum şi informarea acestora asupra prevederilor 

regulamentului de ordine interioară a serviciului social, referitor la drepturile şi îndatoririle 
bolnavilor internaţi; 
  g.) masor (325501); 

Atribuțiile principale ale masorului : 
 supraveghează în mod continuu starea de sănătate a asistaților pe perioada aplicării 

procedurilor de masaj şi semnalează medicului aspecte deosebite cu privire la evoluţia şi 
modificările intervenite în îngrijirea bolnavilor; 

 asigură sub directa coordonare a medicului urmărirea stării de sănătate şi profilaxia 
îmbolnăvirilor, educația pentru sănătate, redarea autonomiei asistaților, efectuarea tehnicilor şi 
procedurilor de masaj recomandate de medic; 

 execută pe baza prescripțiilor medicale şi a unei planificări, tratamentele, procedurile 
medicale şi măsurile de recuperare prin masaj, în vederea recuperării medicale a asistaților; 

 informează medicul, la cererea acestuia, despre evoluţia stării de sănătate şi gradul de 
recuperare a asistaților şi consemnează procedurile efectuate; 

 acordă primul ajutor în caz de urgenta şi cheamă imediat medicul; 
 manifestă permanent o atitudine plină de solicitudine fată de asistat; 



 ține evidenta tratamentelor şi procedurilor efectuate; 
 se preocupa de aprovizionarea, utilizarea şi justificarea materialelor necesare în 

efectuarea activității; 
 utilizează şi păstrează în bune condiții aparatura din dotare; 
 pregăteşte şi verifică funcționarea aparaturii din dotare, semnalând defecțiunile.  

h.) infirmieră - (532103) 
 Atribuțiile principale ale infirmierei: 

  supraveghează cu atenție şi în mod permanent asistații, răspunde pentru securitatea 
vieții asistaților şi ia măsuri de prevenire a accidentelor pe timpul cât își desfășoară activitatea; 
  urmărește permanent starea psihică şi fizică a asistaților şi sesizează conducerea 
unității sau, după caz, asistentul medical, medicul, psihologul privind orice modificare a stării de 
sănătate a asistaților în cel mai scurt timp; 
  are obligația să cunoască măsurile de acordare a primului ajutor şi să le aplice în caz de 
nevoie; 
  însoțește asistații la aplicarea tratamentelor, a procedurilor, la internarea în spitale sau 
la consult de specialitate atunci când este cazul; 
  încurajează dezvoltarea autonomiei asistaților; 
  efectuează sau participă la efectuarea toaletei zilnice a persoanelor mobilizate, ori de 
câte ori este nevoie, cu respectarea normelor de igienă; 
  acordă sprijin persoanelor pentru efectuarea toaletei zilnice;  
  acordă sprijin persoanelor pentru satisfacerea nevoilor fiziologice (ploscă, urinar, tăvițe 
renale şi altele asemenea). 

Art. 11. Personalul administrativ care asigură activitățile auxiliare serviciului social: 
aprovizionare, mentenanță, achiziții etc.  poate fi: 

a.) muncitor calificat (bucătar) - (512001) 
 Atribuțiile principale ale muncitorului calificat (bucătar): 
  asigură prepararea meniurilor conform indicațiilor date şi a rețetarului (a cărui 
existență este obligatorie); 
  răspunde de modul de preparare a meniurilor şi de calitatea lor; 
  răspunde de corecta păstrare a alimentelor; 
  asigură pregătirea mesei la timp; 

 răspunde de sterilizarea recipientelor în care se păstrează probele de alimente, de 
existența probelor de alimente şi de păstrarea acestora timp de 48 de ore. 

b.) muncitor calificat (întreținere) - (752201) 
Atribuțiile principale ale muncitorului calificat (întreținere): 
 efectuează verificarea tuturor instalațiilor, utilajelor aflate în funcțiune pentru a 

identifica eventualele defecțiuni, pe care le face cunoscute șefului de centru în vederea luării 
măsurilor de remediere; 

 întocmește necesarul de materiale pentru reparații şi îl înaintează șefului de centru; 
 răspunde de aparatele, mijloacele fixe sau obiectele de inventar cu care își desfășoară 

activitatea; 
 efectuează activitatea de reparații în timp util în așa fel încât să nu prejudicieze 

unitatea şi răspunde de activitatea prestată; 
 execută lucrări de zugrăvit/vopsit/reparat la solicitarea șefului de centru. 
c.) muncitor calificat (fochist) -  (818207) 

 Atribuțiile principale ale muncitorului calificat (fochist): 
  asigură funcționarea în bune condiții a centralei termice și a tuturor instalațiilor termice 
din centru; 
  răspunde de asigurarea unui confort termic optim; 
  răspunde de buna funcționare a cazanelor din centrala termică în timpul programului 
de lucru; 
  verifică nivelului apei din centrală şi nivelul presiunii admise; 
  nu părăsește locul de muncă în timpul când sunt cazanele în funcțiune; 
  verifică şi supraveghează funcționarea cazanelor şi a instalațiilor anexe; 

  nu lasă rezervorul fără apă 
 
 
 



d.) referent IA- (335402) 
 Atribuțiile principale ale referentului: 
  urmărește respectarea prevederilor privind angajarea, lichidarea, ordonanțarea și plata 
(A.L.O.P.) cheltuielilor cu încadrarea în prevederile bugetare aprobate; 
  organizează conform dispozițiilor legale, circuitul actelor justificative ale 
documentelor contabile și asigură înregistrarea lor în mod cronologic și sistematic în evidenta 
contabilă analitică; 
  ridică și depune numerarul periodic (contribuția reținută din pensia asistaților) la 
casieria Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Alba, conform actelor 
normative în vigoare, după o prealabilă verificare din partea Serviciul financiar - contabil; 
  ridică pensiile beneficiarilor instituționalizați și le achită acestora; 
  colaborează în baza legii și prin conlucrare cu șeful de centru, la stabilirea nivelului  
contribuțiilor individuale ale asistaților, urmărind lunar încasarea acestora; 
  exercită controlul financiar preventiv potrivit competențelor stabilite de conducerea 
executivă a direcției; 
  conduce evidența contabilă la „Centrul de Îngrijire şi Asistență pentru Persoane Adulte 
cu Dizabilități Baia de Arieșˮ, potrivit programului implementat și răspunde de evidenta analitică 
și sintetică a tuturor conturilor contabile; 
  organizează evidenta analitică a cheltuielilor pe fiecare locație în parte și pe tipuri de 
cheltuieli și informează șeful de centru și conducerea Direcției Generale de Asistență Socială și 
Protecția Copilului Alba despre eventualele nereguli; 
  organizează și participă la operațiunile de inventariere anuală și periodică; 
  întocmește situațiile financiar-contabile, cu respectarea normelor metodologice în 
vigoare; 
  urmărește recuperarea debitelor; 
 e.) magaziner - (432102) 
 Atribuțiile principale ale magazinerului: 
  primește, eliberează, sortează şi conservă, bunurile materiale introduse în magazia 
centrului; 
  primește, eliberează pentru consum alimentele şi materialele numai pe bază de 
documente legale întocmite; 
  respectă concordanța dintre datele înscrise în documentele de însoțire şi cantitățile 
existente, la primirea alimentelor şi a materialelor în magazia centrului; 
  semnează documentele de primire a mărfii în magazia centrului; 
  solicită ajutorul comisiei de recepție dacă se constată diferențe cantitative fată de datele 
înscrise în documentele de însoțire. 
 f.) îngrijitor - (532104) 
 Atribuțiile principale îngrijitorului: 
  răspunde de curățenia tuturor spațiilor, a mobilierului din incinta centrului de îngrijire 
și asistență cât și din exteriorul aferent acestuia; 
  răspunde de întreținerea obiectelor de inventar pe care le are în păstrare; 
  asigură tratarea cu dezinfectanți a tuturor spațiilor din incinta centrului; 
  execută o curățenie generală a tuturor spațiilor ori de câte ori este nevoie; 
  asigură aerisirea și încălzirea dormitoarelor (unde este cazul); 
  rezolvă anumite necesități gospodărești apărute în timpul programului său; 
  supraveghează în mod deosebit grupul sanitar, modul de folosire de către asistați a 
instalațiilor igienico - sanitare pentru a preveni degradarea acestora și risipa de apă;  
  execută spălarea, uscarea și călcarea lenjeriei asistaților ori de câte ori este nevoie; 
  asigură dezinfecția lenjeriei înainte de prespălare; 
  triază hainele murdare după culoare, țesătură, întrebuințarea lor, sortându-le separat și 
are grijă să nu se deterioreze; 
 Art. 12. Finanțarea serviciului social „Centrul de Îngrijire şi Asistență pentru 
Persoane Adulte cu Dizabilități Baia de Arieșˮ 

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

(2) Finanțarea cheltuielilor centrului se realizează prin bugetul Direcției Generale de 
Asistenta Sociala si Protecția Copilului Alba.  



 Art. 13. (1) Prezentul regulament constituie anexă a Regulamentului de organizare şi 
funcţionare al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Alba şi se 
completează de drept cu prevederile legale în vigoare sau ulterioare. 

(2)  Modificarea/completarea prezentului regulament se face prin hotărâre a 
Consiliului Judeţean Alba.  

Art. 14. La data intrării în vigoare a Hotărârii Consiliului Județean Alba nr. 141/16 iulie 
2020 privind aprobarea înfiinţării „Centrului de Îngrijire şi Asistenţă pentru Persoane Adulte cu 
Dizabilităţi Baia de Arieş” își încetează aplicabilitatea anexa nr. 14, a Regulamentului de 
organizare şi funcţionare al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Alba, 
aprobat prin Hotărârea Consiliului Judeţean Alba nr. 90 din 30 aprilie 2020, precum şi alte 
dispoziţii contrare prezentei hotărâri. 
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