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ii 

  

 | PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. ____

aprobarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare al Centrului de Asistenţă

Medico-Socială Fierbinţi-Târg

      

II
9

Consiliul Judeţean Ialomiţa,

Având în vedere:

- Referatul de aprobare nr. Sobe(do!-d din /5. 04/.2021 al Preşedintelui Consiliului Judeţean

Ialomița;

o - Adresanr. 112/12.04.2021 a Centrului de Asistenţă Medico-Socială Fierbinţi-Târg;

- Hotărârea Consiliului Judeţean Ialomiţa nr. 81 din 30.11.2011 privind aprobarea

Regulamentuluide Organizare şi Funcţionare al CentruluidEAsistenţăMadico-SocialăFierbiați-Târg”

Examinând:

- Raportul nr.AN nal-V din Î(-oh- 2021al Compartimentului Coordonare Societăţi, Servicii şi

Instituţii Publice Subordohate;

- Avizul nr. din „2021 al Comisiei juridice, de disciplină, drepturi, obligaţii şi

incompatibilităţi;

- Avizul nr. din „2021 al Comisiei pentru muncă, sănătate, asistență socială şi

familie,

În conformitate cu:

- prevederile art. 173 alin. (1) lit. a), alin. (2) lit. c) și alin. (5) lit. b) şi c) din Ordonanţa de

Urgență. a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările

ulterioare;

- prevederile art. 5 alin. (1) din Ordonanța Guvemului nr. 70/2002 privind administrarea

unităților sanitare publice deinteres județean şi local, cu modificările şi completările ulterioare;

- - prevederileart. 2 alin. (1) din Anexa 1 la Hotărârea Guvernului nr. 412/2003 pentru aprobarea
Normelor privind organizarea, funcţionarea şi finanțareaunităților de asistența medico-sociale,;

- prevederile art. 13 alin. (1) din Instrucţiunile comune ale Ministerului Sănătăţii şi ale
Ministerului Administraţiei şi Internelor nr. 1/507 din 28 iulie 2003 de aplicare a Normelor privind

organizarea, funcționarea şi finanțarea. unităţilor de asistență medico-sociale, aprobate prin Hotărârea
Guvernului nr. 412/2003;

- prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 68/2003 privind serviciile sociale, cu modificările şi

completările ulterioare;

- prevederile Hotărârii Guvernului nr. 867/2015 pentru aprobarea Nomenclatorului serviciilor
sociale, precum şi a regulamentelor-cadru de organizare şi funcționare a serviciilor sociale, cu

modificările şi completările ulterioare;
- prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor

normative, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

- prevederile art. 49 din Regulamentul de organizare şi funcţionare a Consiliului Judeţean

Ialomiţa, aprobatprin Hotărârea Consiliului Judeţean Ialomița nr. 46 din 30.03.2021,



În temeiul art. 196 alin.(1) lit. a) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind

Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Se aprobă Regulamentul de Organizare şi Funcţionare al Centrului de Asistenţă Medico-

Socială Fierbinţi-Târg, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă Hotărârea Consiliului Judeţean

Ialomiţa nr. 81 din 30.11.2011 privind aprobarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare al

Centrului de Asistenţă Medico-Socială Fierbinţi-Târp,

Art, 3 Prezenta hotărâre devine obligatorie şi produce efecte de la data comunicării.

Art. 4 Prin grija Secretarului General al Judeţului Ialomiţa, prezenta hotărâre se va comunica,

spre ducere la îndeplinire, Centrului de Asistenţă Medico-Socială Fierbinţi-Târg şi, spre ştiinţă,

Compartimentului Coordonare Societăţi, Servicii şi Instituții Publice Subordonate şi Instituţiei

Prefectului — Judeţul Ialomiţa, urmând să fie publicată pe site-ul Consiliului Județean lalomiţa, secțiunea

*Monitorul Oficial al Judeţului”.

PREŞEDINTE,
MARIAN PAVEL

Avizat,

Secretarul General al Judeţului Ialomiţa
Adrian Robert IONESCU



Anexă
la Hotărârea Consiliului Judeţean Ialomiţanr. din

REGULAMENT
de organizareşi funcționare a Centrului de Asistenţă

Medico - Socială Fierbinţi-Târg

Capitolul I- Dispoziţii generale

Art, 1 Centrul de Asistenţă Medico-Socială Fierbinţi-Târg este înfiinţat prin Hotărârea

nr.92/2003 a Consiliului Judeţean Ialomiţa, în conformitate cu prevederile art.5 alin.(l) din

O.U.G. nr.70/2002 privind administrarea unităţilor sanitare publice de interes judeţean şi local,

prevederile art.2 alin.(1) din anexanr.1 la Hotărârea Guvernului nr. 412/2003, pentru aprobarea

Normelor privind organizarea, funcţionarea şi finanţarea unităţilor de asistență medico-sociale,

prevederile Instrucţiunilor comune ale Ministerului Sănătăţii şi ale Ministerului Administraţiei şi

Internelornr. 1/507/2003, de aplicare a Normelorprivind organizarea, funcţionarea şi finanțarea

unităților deasistenţă medico-socială, aprobate prin H.G. nr. 412/2003.
Art, 2 Centrul de Asistenţă Medico-Socială Fierbinţi-Târg este organizat ca instituţie

publică cu personalitate juridică şi funcționează ca persoană juridică de drept public în
subordinea Consiliului Judeţean Ialomiţa.

Art. 3 (L) Sediul Centrului de Asistenţă Medico-Socială este în oraşul Fierbinţi-Târg,

judeţul Ialomiţa.

(2) Centrul de Asistenţă Medico- Socială are ştampilă proprie, de formă rotundă, cu

următorul conţinut: “România, Consiliul Judeţean Ialomiţa, Centrul de Asistenţă Medico-Socială

Fierbinţi-Târg”. Antetul documentelor şi corespondenței Centrului va avea același conţinut ca şi

cel de pe ştampilă.
() Centrul de Asistenţă Medico-Socială Fierbinţi-Târg are structură organizatorică

proprie, precum şi cont în bancă şi gestionează, sub proprie responsabilitate, mijloacele materiale

şi financiare pecarele arela dispoziţie.

s Art. 4 ([) Centrulde Asistenţă Medico-Socială Fierbinţi-Târg are următoarea organizare
proprie:

-copartimeatul medico-social;

-compartimentul contabilitate,buget-finanţe,resurse umanesi
-compartimentul administartiv.

(2) Compartimentele medico-socialşi contabilitate, buget-finanţe, resurse umane sunt în
subordinea directă a contabilului-şef iar compartimentul administartiv este în subordinea
directorului Centrului.

(3) Încadrarea compartimentelor cu personal medical, nemedicalşi auxiliar în Centruse

efectuează în conformitate cu prevederile legale în vigoare.
Art. 5 (1) Patrimoniul Centrului de Asistenţă Medico-Socială Fierbinţi-Târg este alcătuit

din terenuri şi clădiri, deţinute în administrare, precum şi bunuri proprii, aflate în proprietatea
acestuia.



(2) Clădirile şi terenul sunt date în administrarea Centrului, prin Hotărârea Consiliului

LocalFierbinţi nr. 54 din 2005 şi sunt înregistrate în conturi în afarabilanţului acestuia.

(3) În proprietatea Centrului figurează, în prezent, imobilizări corporale, reprezentate de

investiţiile în clădiri, realizate din fonduri de la Consiliul Judeţean Ialomiţa şi fonduri de la

Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale, alocate prin hotărârile Guvernului nr.

552/15.06.2005 şi 1253/17.10.2007.
(4) În proprietatea Centrului sunt înregistrate, de asemenea, obiecte de inventar,

achiziţionate în totalitate din fonduri primate de la Consiliul Judeţean Ialomiţa.

Art. 6 (1) Centrul de Asistenţă Medico-Socială Fierbinţi-Târg are ca obiect de activitate:

acordarea de servicii de îngrijire, medicale şi sociale persoanelor cu nevoi medico-sociale,

creşterea șanselor recuperării şi integrării acestor persoane în societate,

(2) Centrul de Asistenţă Medico-Socială Fierbinţi-Târg este înclus în categoria spitalelor

de cronici în conformitate cu Legea 95/2006 privind reforma în domeniul sanătății, Titlul VII,

CapitolulII, art. 170 alin.(1) lit. ş,lit. kşi alin.(2).
Art. 7 Serviciile sociale cu cazare: asistență şi îngrijire medicală; îngrijire personală;

supraveghere; consiliere psihologică și suport emoțional; cazare pe perioadă

determinată/nedeterminată; masă, inclusiv preparare hrană caldă, după caz; curăţenie; alte

activităţi, după caz: recuperare medicală, socializare, activităţi administrative, din cardul

"Centrului de  Asisetenţă  Medico-Socilă  Fierbinţi-Târg" funcţionează conform H.G.

867/14.10.2015 pentru aprobarea Nomenclatorului serviciilor sociale, precum și a regulamentelor
cadru de organizare și funcționare a serviciilor sociale.

Art. 8 Definiţie,

(1) Regulamentul de Organizare şi Funcţionare este un document propriual serviciului medico-
social "Centrul de Asisetenţă Medico-Socilă Fierbinţi-Târg", unitate înfiintată prin Hotărârea

Consiliului Judeţean Ialomiţa nr. 92/26.09.2003 , elaborat în vederea asigurării funcţionării

acestuia cu respectarea standardelor minime de calitate aplicabile şi a asigurării accesului
persoanelor beneficiare la informaţii privind condiţiile de admitere, serviciile oferite.

(2) Prevederile prezentului regulament sunt obligatorii atât pentru persoanele beneficiare, cât şi

pentru angajaţii centrului şi, după caz, pentru membrii familiei beneficiarilor, reprezentanţii legali,

vizitători,

Art. 9 Identificarea serviciului social.
(1) Serviciul social "Centrul de Asisetenţă Medico-Socilă Fierbinţi-Târg”, cod serviciu social

8710 CRMS-I, cusediul în Oraș Fierbinti-Targ, str.Spitalului nr. 55, judeţul Ialomiţa este înființat

de Consiliul Judeţean Ialomiţa și administrat de furnizorul de Asisetenţă Medico-Socilă Fierbinţi-

Târg, acreditat conform Certificatului de acreditare nr. 005710, seria AF „cu sediul în Fierbinţi-

Târg, str. Spitalului nr. 55, județul Talomiţa,data eliberării 15.01.2019.

Art. 10 Scopul serviciului social.
(1) Scopul serviciului social "Centrul de Asisetenţă Medico-Socilă Fierbinţi-Târg” este de

acordare de servicii de îngrijire, medicală și socială persoanelor cu nevoi medico-sociale, creșterea

şanselorrecuperării şi intergrării acestor persoaneîn societate.

Art, 11 Cadrul legal de înființare, organizare și funcţionare.

(1) Serviciul social "Centrul de Asisetenţă Medico-Socilă Fierbinţi-Târg" funcţionează cu

respectarea prevederilor legale în domeniu enunțate la articolul 1 al prezentului Regulament.
(2) Standardul minim de calitate aplicabil: anexanr. 7 la Ordinul Ministerului și Justiţiei Sociale

nr.29/2019.
(3) Serviciului social "Centrul de Asisetenţă Medico-Socilă Fierbinţi-Târg", este înfiintat prin

Hotărârea Consiliului Judeţean Ialomiţa nr. 92/26.09.2003.
Art 12 Principiile care staula baza acordării serviciului social.

(1) Serviciul social "Centrul de Asisetenţă Medico-Socilă Fierbinţi-Târg”, se organizează şi

funcţionează cu respectarea principiilor generale care guvernează sistemul naţional de asistență

socială, precum şi a principiilor specifice care staula baza acordării serviciilor sociale prevăzute în
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legislaţia specifică, în convențiile internaţionale ratificate prin lege şi în celelalte acte
internaţionale în materie la care România este parte, precum şi în standardele minime de calitate
aplicabile.

(2) Principiile specifice care stau la baza prestării serviciilor sociale în cadrul "Centrul de

Asisetenţă Medico-Socilă Fierbinţi-Târg" sunt:

a) principiulrespectării drepturilor omului;

b) principiulrespectării demnităţiişi unicităţii persoanei;

c) principiul asigurării autonomiei de mişcare;

d) principiul asigurării intimităţii şi autodeterminării beneficiarului;

e) principiul asigurării dreptului de a alege serviciile sociale şi furnizorii de servicii sociale ;

f) principiul abordării individualizate a persoanelor cu nevoi medico-sociale şi centrarea pe

persoane;
8) principiul cooperării si parteneriatului;

h) principiul recunoaşterii valorii fiecărei ființe umane şi valorizăriiei;

i) principiul participării persoanelor beneficiare în procesul decisional şi de acordare a
serviciilor sociale;

j) principiul abordării comprehensive, globale şi integrate;

K) principiul orientării pe rezultate;

1) principiul îmbunătăţirii continue a calităţii;

m) principiul combaterii abuzuluiasupra persoanelor beneficiare, în cadrul

instituţiei,

Capitolul ÎI- Beneficiarii serviciilor medico-sociale

Art, 13 Beneficiarii serviciilor sociale.
(1) Beneficiarii serviciilor sociale acordate în "Centrul de Asisetenţă Medico-Socilă

Fierbinţi-Târg” sunt persoane cu nevoi medico-sociale, care necesită permanent sau temporar,

supraveghere, asistare, îngrijire, tratament şi care, din cauza unor motive de natură economică,

fizică, psihică sau socială, nu au posibilitatea să îşi asigure nevoile sociale, să își dezvolte

propriile capacități şi competenţe pentru integrare socială.

(2) Centrul de Asistenţă Medico-Socială Fierbinţi-Târg va desfăşura activităţi medicale în

beneficiul persoanelor cu vârstă de peste 18 ani, având afecţiuni cronice, cu asigurarea
continuității asistenţei medicale prin linie de gardă, conform prescripţiilor legale în vigoare.

(3) Beneficiază de tratament medical în Centru pacienţii-asistaţi cu boli cornice, altele

decât cele transmisibile sau cele care dau handicap fizic şi/sau neuropsihiatric, în limita
resurselor financiare şi de personalale instituţiei.

(4) Persoanele cu nevoi medico-sociale beneficiază, totodată, de găzduire temporară, a

cărei durată poate fi determinată prin Regulamentul de ordine interioară,de support emoţional şi
de consiliere juridică, psihologică sau socială, după caz.

Art. 14 (1) Beneficiarii serviciilor medico-sociale oferite de Centru sunt protejaţi de

Planul individualizat de servicii, întocmit şi revizuit, ori de câteori este nevoie, pentrua asigura

fiecăruia dintre aceştia programe de intervenţie personalizate.

(2) Planul individualizat de servicii este elaborat de echipa multidisciplinară, formată din
trei specialişti şi coordonată de managerulde caz, din cadrul Centrului.

Art. 15 Centrul de Asistenţă Medico-Socială Fierbinţi-Târg poate încheia cu persoanele

internate/beneficiarii serviciilor medico-sociale contracte de prestări servicii, în condiţiile legii.

Art, 16 Drepturile si obligaţiile beneficiarilor.
(1) Persoanele beneficiare de servicii sociale furnizate în "Centrul de Asisetenţă Medico-Socilă

Fierbinţi-Târg”, stipulate în Regulamentul de ordine interioară, au următoarele drepturi:
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- să fie informati( ei şi reprezentanșii lor legali) , asupra drepturilor și responsabilităților lor
în calitate de beneficiariai seviciilor acordate în cadrul Centrului, și de fi consultați cuprivire la

toate deciziile care îi privesc;

- să li se respecte drepturile și libertățile fundamentale făra discriminare pe baza de rasă, sex,
religie, opine saualta circumstanţăpersonală sau morală;

- să-şi desfăşoareactivităţile într-un mediufizic accesibil, sigur, funcţionalşiintim;

- să decidă şi să-şi asumeriscurile (direct sau prin reprezentanţilegali) în toate aspectele vieții

lor şi de a-și exprima liber opţiunile;

- de a gândi şi acţiona autonom, cu respectarea drepturilor celorlalți beneficiari, conform

potenţialului și dorințelor personale;
- să participe la procesul de luare a deciziilor în furnizarea serviciilor sociale, respectiv la

luarea deciziilor privind intervenţia socială care li se aplică: are dreptul sa decidă în legatură cu
terapia recomandată; are dreptul să-şi dea sau nu consimțământul la proceduri pe diagnostic şi
tratament,

- de a nufi abuzaţi, neglijaţi, abandonaţi sau pedepsiţi, hărțuiţi sau exploataţi sexual;
- să li se asigure păstrarea confidențialității asupra informațiilor furnizate şi primite dupa cum

urmeaza :
* informaţiile confidentiale pot fi transmise numai dacă beneficiarul sau

reprezentanții săi legali şi-au dat consimțămantulîn mod explicit;
e toate informaţiile despre starea de sănatate,trebuie sa fie secrete, chiar și după

deces.

- să li se asigure continuitatea serviciilor sociale furnizate atât timp cât se menţin condiţiile

care au generatsituaţia dedificultate;
- să fie protejati de lege, atâtei cât și bunurile lor atunci când nuau capacitate de decizie şi de

a nu fi exploataţi economic (abuzuri privind banii, proprietăţile, pretenții ce depășesc taxele

convenite pentruservicii);

- de a face sugestii şi reclamaţii fără teamade repercursiuni;

- să li se garanteze demnitatea,intimitateaşi respectarea vieții personale, cu ocaziaingrijirilor

medicale primite și de a fi informaţicu privire la starea lor de sanatate;
--dreptul'la îngrijire medicală decalitate: fiecare pacientare dreptul, fără nici o discriminare la

o îngrijire medicală corespunzătoare, tratarea pacientului se va face în conformitate cu interesele

acestuia şi cu principiile medicale general acceptate, se va asiguracalitatea actului medical;

- în cazulîn care asistatul este lipsit de discernământsau inconstient, consimțământulva fi dat

de un reprezentant legal. In cazul în care asistatul este inconstient din cauza unei tentative de
suicid, medicultrebuie să încerce salvarea acestuia în lipsa consimțământului;

- asistatul are dreptul sa primească informaţiile necesare despre starea sa de sănatate sau poate
numio persoanacare safie informată în locul lui;

- asistatul are dreptul să primească sausă respingă consilierea spirituală sau morală;
- să Jise asigure consiliere juridică dacă solicită acest lucru;

- să li se asigure consiliere religioasă indiferent dereligia pe careo au;

- să li se asigure consiliere psihologică;

- de a nudesfasuraactivitati lucrative ( aducatoare de venituri pentru centru);

- de a accesatoate spaţiile şi echipamentele comune;
- de a avea acces la toate informaţiile financiare careîi privesc, detinute de centru;

(2) Persoanele beneficiare de servicii sociale furnizate în "Centrul de Asisetenţă Medico-Socilă
Fierbinţi-Târg", stipulate în Regulamentul de ordine interioară, au următoarele obligaţii:

- să furnizeze informaţii corecte cu privire la identitatea, situaţie familială, sociala, medicala

si economica ;

- să participe la procesul de furnizare a serviciilor sociale ;

- să contribuie în conformitate cu legislatia în vigoare la plata serviciilor sociale furnizate în

funcţie de tipul serviciuluişi de situaţia lor materială ;
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- să respecte regulamentul de ordine interioară și toate normele de protecție personală impuse

de conducerea Centrului, conform legislaţiei în vigoare;

- să comunice orice modificare intervenită ăn legatură cusituația lor personală ;

- să respectecustrictețe ordinea și disciplinaîn cadrul centrului ;

- să asigure păstrarea şi apărarea patrimoniului încredințat şi folosireajudicioasă a acestuia;

- să folosească, potrivit legii și normelorinterioare, lenjeria și bunurile din dotare ;

- să-şi însușească şi să aplice întoemai normele de prevenire şi stingere a incendiilor;

- să participela executarea unor operațiuni impuse de stări de lucruexcepționale sau cazuri de
forță majoră;

- să respecte normele de conduită în relaţiile cuceilalți asistați şi cu personalul angajat;

- să respecte orarul de odihnă și de activitate propriuşi al celorlalți beneficiari conform
directivelor date de conducerea centruluiși al reglementărilor interne ;

- să participle la activitaţile de ergoterapie organizate în cadrul unitatii;

- să respecte programul de activitate al personalului medicalşi de îngrijire;
- să păstreze curăţenia şi regulile de igienă în saloane şi să aibă un comportament decent în

relaţiile cuangajaţii ;

- să respecte reglementările în legătură cuaccesul beneficiarilor pe poartă ;

- să nu consume băuturi alcoolice în cadrul centrului sau să vină în stare de ebrietate din
învoire,

In Centrul de Asistenţă Medico-Socială Fierbinţi-Târg se iaterzic asistaţilor urmatoarele:

- se interzice introducerea şi consumul de băuturi alcoolice și droguri în cadrul centrului;
- se interzice părăsirea centrului fără aprobare (bilet de voie aprobat de responsabilul
compartimentului medical şi de director) ;
- se interzice fumatul conform legii nr.349/2002(cu privire la prevenirea și combaterea

efectelor consumului produselor din tutun) ;

- se interzice agresareafizică a celorlalţi asistați saua personalului;

- este interzisă practicarea jocurilor de noroc;
- este interzisă înstrăinarea articolelor de îmbracaminte și încălțăminte care apartin unității;
- este interzis fumatulîn saloane sau în alte locuri decăt cele special amenajate;

- este interzisă nerespectarea programului de activitate la club;
- este interzisă adresarea de injurii și calomnii la adresa celorlalți asistați şi a salariaților
centrului.
- este interzisă păstrareaalimentelor perisabile în salon (creme, prăjituri, ouă etc.)

Capitolul III- Internarea şi externarea din Centrul de Asistenţă Medico-Socială

Art, 17 (IL) Internareaîn Centrul de Asistenţă Medico-Socială Fierbinţi-Târg este posibilă

numai la recomandarea unei unități sanitare cu paturi şi numai după evaluarea medico-socială

prealabilă, efectuată în conformitate cu Grila de evaluare medico-socială- cadru, aprobată prin

reglementările comune ale Ministerului Sănătăţii şi ale Ministerului Muncii, Familiei şi
Protecţiei Sociale.

(2) Evaluarea medico-socială a persoanelor cu nevoi medico-sociale se face în unităţi

sanitare cu paturi, de către personalul medico-sanitar al acestor unităţi , respectiv de către
serviciul public de asistenţă socială din cadrul unităţilor administrativ-teritoriale în care îşi au

domiciliul persoanele respective.

(3) Internarea în Centrul de Asistenţă Medico - Socială Fierbinţi-Târg a beneficiarilor de

servicii medico-sociale este efectuată cu aprobarea directorului instituţiei.



_——Art...18 Documentele necesare internării în Centrul de Asistenţă Medico-Socială

Fierbinţi-Târg sunt:
a) cerere de internare aprobată de medicul unităţii,

b) recomandarea unităţilor spitaliceşti cu paturi pentruinternare în Centru,

c) grila de evaluare;
d) documentele de identificare;

e) raportulde anchetă socială;
f) referatul medicului de familie;

8) documente privitoare la veniturile personale ale persoaneiinternate;

h) documente privind obligaţiile de plată ale persoanei internate;

i) documente privind respectarea de către pacient și aparținătări a Regulamentului de
ordine interioară al unității.

Art. 19 (1) La internarea pacienţilor în Centrul de Asistenţă Medico- Socială Fierbinţi-
Târg, foaia de observaţie clinică se înregistrează în Registrul de internări (Registrul general

privind evidenţa beneficiarilor) în ordinea sosirii acestora.

(2) Registrul de internare se păstrează pe secția medicală în responsabilitatea asistentului

medical șefal unităţii.
Art, 20 (1) Externarea beneficiarilor se face;

a) la decizia medicului prin întocmireabiletului de ieşire din spital;

b) la cererea pacientului.
(2) În momentul externării din Centrul de Asistenţă Medico - Socială Fierbinţi-Târg se

întocmeşte programulşi biletul de ieșire din spital şi se înmânează pacientului.

Capitolul IV- Serviciile furnizate de Centrul de Asistenţă Medico-Socială

Art. 21 Activitățişi funcții.
(1) Centrul de Asistenţă Medico-Socială Fierbinţi-Târg furnizează servicii medicale, servicii de

îngrijire şi servicii sociale,în sistem rezidenţial, în condiţiile legii.

(2) Serviciile medicale şi de îngrijire asigurate în Centrul de Asistenţă Medico-Socială Fierbinţi-

Târg sunt cele prevăzute expres în prezentul Regulameni, precum şi serviciile recomandate la

externarea din unitățile sanitare cu paturi, cuprinse în biletele de ieşire, scrisori medicale, planuri

de recuperare, ş.a.
(3) Serviciile medicale şi de îngrijire, definite astfel de lege şi care pot fi asigurate în CAMS

Fierbinţi sunt:

- Evaluarea la internarea în unitate;

- Efectuarea de măsurători antropometrice

- Acordarea primului ajutor
- Monitorizarea parametrilorfiziologici: temperatură, respiraţie, puls,tensiune arterială, diureză,
scaun
- Toaleta persoanei internate: parțială, totală fa pat, totală la baie, cuajutorul dispozitivelor de

susținere.

- Administrarea medicamentelor per os, intravenos, intramuscular, subcutanat, intradermic, prin

perfuzie endovenoasă, pe suprafaţa tegumentelor şi a mucoaselor, prin seringă automată.

- Efectuarea de imunizări.
- Măsurarea glicemiei cu glucometrul.
- Recoltarea de produse biologice.
- Clismă cuscop evacuator.
- Clismăcu scopterapeutic.
- Alimentareartificială pe sondă gastrică sau nazogastrică şi pe gastrostomă.



- Spălătură vaginală. me PNN

- Masajul limfedemului.

-Mobilizare, masaj, aplicații medicamentoase locale, utilizarea colacilor de cauciuc şi a rulourilor

pentruevitarea escarelor de decubit;

- Schimbarea poziţiei, tapotaj, fizioterapie respiratorie pentruevitarea complicaţiilor pulmonare;

-Mobilizare, masaj, bandaj compresiv, aplicaţii medicamentoase locale pentru evitarea
complicaţiilor vasculare la membrele inferioare;

- Îngrijirea plăgilor simple şi suprainfectate;

- Îngrijirea escarelor multiple;

- Îngrijirea tubuluide dren:

- Îngrijirea canuleitraheale;
- Îngrijirea ochilor, mucoasei nazale şia mucoasei bucale;
- Suprimarea firelor de sutură;

- Îngrijirea stomelorşi fistulelor;

- Evacuarea manualăa fecaloamelor;

- Aplicarea de pampers, ploscă, bazinet;
- Aplicarea de prişniţe şi cataplasme;

- Calmarea şitratarea durerii;

- Kinetoterapie individuală;

- Examinare şi evaluare psihologică.

(4) Serviciile sociale de care pot beneficia persoanele internate în Centrusunt:
a) asistență și îngrijire medicală;

b) îngrijire personală;

c) supraveghere;

d) consiliere psihologică şi suport emoţional;

e) cazare pe perioadă determinată/nedeterminată;

£) masă, inclusiv preparare hrană caldă, după caz;

8) curățenie;

h) alte activități, după caz: recuperare medicală, socializare, activități administrative

Capitolul V- Structura personalului Centrului

Art. 22 Structura organizatorică, numărul de posturi şi categoriile de personal.
(1) Structura organizatorică a serviciului social "Centrul de Asisetenţă Medico-Socilă Fierbinţi-

Târg" este cuprinsă în statul de funcţii aprobat prin Hotărârea Consiliului Judeţean Ialomiţa și

cuprinde:

a. personal de conducere: director, contabil șef, asistent medical şef,

b. personal de specialitate de îngrijire şi asistenţă: medic specialist, asistent medical generalist,

infirmier;, personal de specialitate auxiliar: psiholog, asistent social;
c. personal cu funcții administrative, gospodărire, întreţinere-reparaţii, deservire; administrator,

bucătar, fochist.

(2) Raportulangajat/beneficiar asigură prestarea serviciilor în cadrul centruluişi este reglementat

de H.G. 459/2010 pentru aprobarea standardului de cost/an pentru servicii acordate în unităţile de
asistenţă medico - sociale şi a unor normativeprivind personaluldin unităţile de asistenţă medico -

socială şi personalul care desfăşoară activităţi de asistență medicală comunitară.

Art, 23 Personalul de conducere.
(1) Conducerea Centrului de Asistenţă Medico-Socială Fierbinţi-Târg este asigurată de

către director, care reprezintă instituţia în raporturile acesteia cu alte persoanefizice și juridice,
în condiţiile legii.



(2) Numirea şi eliberarea din funcție a directorului se face prin hotărâre a Consiliului

Judeţean Ialomiţa, la propunerea preşedintelui acestuia. Condiţiile de ocupare a postului sunt

stabilite de Consiliul Judeţean Ialomiţa, în acord cu legislaţia în vigoare aplicabilă personalului
contractual din instituţiile publice.

(3) Directorul Centrului de Asistenţă Medico-Socială Fierbinţi, este ordonatorterțiar de

credite,își exercită drepturile și îşi asumă obligațiile prevăzute de lege în această calitate.

(4) Directorul angajează personalul din Centru, cu respectarea încadrării pe categorii

profesionale a acestuia, a normării, pe tipuri de servicii, pentru a asigura că personalul de
specialitate reprezintă cota legală din numărul total de personalşi cu încadrarea în numărul

maxim de posturi prevăzut în statul de funcţii aprobat.
(5) Pentru a răspunde nevoilor beneficiarilor şi pentru asigurarea unor servicii de

calitate, directorul va urmări permanent ca personalul care lucrează în Centru:

- să îşi desfăşoare activitatea în conformitate cu legislaţia în vigoare;

- să asigure confidenţialitatea referințelor obţinute în exercitarea profesiei;

- să respecte intimitatea beneficiarilor;

- să respecte libertatea beneficiarilor de a-şi alege serviciile sociale şi furnizorii de

servicii sociale;

- să respecteetica profesională;
- implice activ beneficiarii de servicii sociale şi, după caz, familiile acestora în proces

decizionalşi de acordarea serviciilor sociale;

- să respecte demnitateaşi unicitatea persoanei.
(6) Prin grija directorului cerinţele specifice prevăzute la alin. (5) vor fi incluse în

contractele de muncăale personalului Centrului.

(7) În exercitarea aţribuţiilor sale, directorul emite, în condiţiile legii şi ale prezentului

regulament, dispoziţii obligatorii pentru tot personalul din instituţie.
Art, 24 Directorul Centrului de Asistenţă Medico - Socială Fierbinţi, îndeplineşte, în

condiţiile legii, următoarele atribuţii principale:

a) coordonează întreagaactivitate a unităţii, cu sprijinul consiliului consultativ;

b) stabileşte răspunderile şi competențele şi elaborează fişa postului peutrufiecare angajat;

c) asigură crearea condiţiilor necesare desfăşurării activităţii instituţiei,

d) stabileşte măsuri pentru protejarea fondurilor gestionate şi a patrimoniului şi răspunde
de administrarea acestora;

e) colaborează permanent cuautorităţile administraţiei publice locale și centrale, precum şi

cu organizaţii neguvernamentale. cu preocupări în domeniul asigurării îngrijirilor medico-

sociale;

f) reprezintă Centrul de Asistenţă Medico - Socială Fierbinţi în relaţiile cu Consiliul

Judeţean Ialomiţa, cu autorităţile şi instituţiile publice, cu persoanele fizice şi juridicedin ţară şi

din străinătate, precum şi în justiţie;

8) exercită atribuţiile ce revin Centrului de Asistenţă Medico — Socială Fierbinţiîn calitate

de persoană juridică;
h) exercită funcţia de ordonator de credite bugetare;

î) întocmeşte proiectul bugetului propriu al Centrului de Asistenţă Medico - Socială

Fierbinţi-Târg şi contul de încheiere a exerciţiului bugetar pe care le supune spre avizare

consiliului consultativ;

]) elaborează şi propune spre aprobare Consiliului Judeţean Ialomiţa organigrama şi statul
de funcţii ;

k) numeşte şi elibereazădin funcţie personalul din cadrul Centrului de Asistenţă Medico —
Socială Fierbinţi-Târg, în condiţiile legii;

I) controlează activitatea personalului şi aplică sancţiunile disciplinare sau recompensele

corespunzătoare, în condiţiile legii;



 
 

m) elaborează proiectele rapoartelor generale privind activitatea Centrului de Asistenţă

Medico - Socială Ialomiţa, stadiul implementării strategiilor, pe care le prezintă spre avizare

consiliului consultativ;

n) prezintă informări la cererea Consiliului Judeţean Ialomiţa sau a altor instituţii;

o) asigură instruireaşi perfecţionarea personalului ;

p) elaborează şi supune aprobării consiliului consultativ Regulamentul de Ordine

Interioarăal unităţii;

r) îndeplineşte oricealte atribuţii prevăzute de lege;
Art, 25 Contabilul-şef are următoarele atribuţii principale:

a) coordoneazăactivitatea medico-socială, precum şi pe ceafinanciar-contabilă şi salarizare;

b) organizează şi răspundede efectuareaînregistrărilor financiar-contabile;

c) participă în mod nemijlocit la elaborarea bugetuluipropriudevenituri şi cheltuieli;
d) propune măsuri pentru îmbunătăţirea activităţii medico-sociale, financiar-contabile sau de

resurse umane, după caz:
e) îndeplineşte oricealteatribuţii specifice funcţiei.

Art. 26 Atribuţiile principale ale asistentului medical şef, angajatal Centrului de Asistenţă
Medico-Socială Fierbinţi-Târg, sunt următoarele :

a) organizează, coordonează, controlează şi evalueazăactivitatea de îngrijire medicală din
 Tadrul secţiei”

b) coordonează şi controlează activitatea asistenţilor medicali şi deleagă sarcini acestora,

răspundede calitatea activităţii desfăşurate de personalul din_subordine şi de îndeplinirea

atribuţiilor prevăzute în fişa postului;

c) analizează împreună cu mediculactivitatea personalului din subordine şi face propuneri
pentrucalificativele anuale, cuavizul consultativ al reprezentantului sindical;

d) urmăreşte repartizarea personalului cât mai corectă pe puncte de lucru în funcţie de

necesitate, pentru a nu se periclita calitatea îngrijirilor medicale şi cere prin referate scrise

completarea acestuia ori de câte ori este necesar;

e) controlează modul de operare al condicilor de medicaţie şi evidenţa aparatelor cu

medicaţie de urgenţă din secţie, precum şi modul de păstrare, distribuire şi administrare a acestora;

£) controlează modul cum seasigură bolnavilor internaţi regimul de odihnă, hrană, îngrijire

şi răspunde de acordarea condiţiilor hoteliere cu respectarea normelor igienicosanitare învigoare;
8) înainte de efectuarea unortratamente cu potenţial de risc pentru pacient, se preocupă de

obţinerea acordului scris al acestuia pentru exprimarea consimţământului informat, conform art.

649 - 650 din Legea nr.95/2006;
h) efectuează examenul organoleptic al alimentelor distribuite bolnavilor, iar situaţiile

necorespunzătoare le raportează directorului de îngrijiri, mediculuişef de secţie şi ia măsuri de

remediere;

i). organizează şi paiticipă zilnic la raportul asistenţilor medicali, la vizita efectuată de

medicul şefde secţie;

|) răspunde de raportările statistice la nivel de secţie privind situaţia pacienţilor internaţişi

a îngrijirilor medicale acordate, de toate evidenţele cerute conform dispoziţiilor şi deciziilor

interne;

k) prelucrează cupersonalul din subordine Normele tehnice privind gestionarea deșeurilor
şi urmăreşte respectarea codului de procedură privind colectarea, selectarea, depozitarea şi

transportul deşeurilor conform reglementarilor legale in vigoare;
1) urmăreşte efectuarea curăţării mecanice şi a dezinfecţieiciclice a: saloanelor, sălilor de

tratament, sălilor de pansament,sălilor de operaţii şi a tuturor anexelor din secţie şi păstrează

evidenţa acestora,

m) urmăreşte respectarea circuitelor stabilite pe unitate privind: bolnavii, personalul,

instrumentarul, lenjeria, alimentele, rezidurile şi supraveghează modul în care personalul din

subordine le respectă;



 îi) urmăreşte şi respectă reglementările privind” provatirsa, Gonuolul şi” combaterea
infecțiilor nosocomiale, a condiţiilor igienico-sanitare, a circuitelor sanitare din secţie conform

ordinelor în vigoare;
0) colaborează cu OAMGMAMRîn vederea realizării de programe de perfecţionare pentru

asistenții medicali în cadrul programului de educaţie medicală continuă şi urmăreşte activitatea de

educaţie pentru sănătate desfăşurată de asistenții medicali în cadrulîngrijirilor acordate;

p) cunoaşte şi respectă confidenţialitatea informaţiilor referitoare la datele personale ale

angajaţilor, legea drepturilor pacientului, precum şi normele de aplicare a legii pentru toate

cazurile sociale adulte; respectă demnitatea şi intimitateapacienţilor;

q) urmăreşte, creează şi menţine un climat de linişte şi colaborare în cadrul echipei

medicale;

r) cunoaște, respectă și poate îndeplini toate atribuţiile, obligaţiile și competentele din fişa

postului a asistentului medical de profil.
S) asigură primirea bolnavilor în secţie, precum şi informarea acestora asupra prevederilor

regulamentului de ordine interioară, referitor la drepturile şi îndatoririle bolnavilor internaţi;

t) ţine evidenţa mişcării bolnavilor în registrul de intrare şi ieşire al secţiei şi transmite
situaţia locurilor libere conducerii CAMS;

astgură-trimiterea-comdieitor-de-medicamente la farmacie şi administrarea tratamentului

potrivit indicaţiilor medicale;

u) gestionează, răspunde şi organizează păstrarea medicamentelor primite pentru

tratamentulzilnic; întocmeşte documentele centralizatoare privind consumul de medicamente

v) răspunde de bunurile aflate în gestiunea sa, asigurând utilizarea şi păstrarea acestora în

condiţii corespunzătoare;

Art. 27 Consiliul consultativ.
(1) Componenţa şi atrubuţiile consiliului consultativ se regăsește în cardul articolelor 18 și 20 ale
prezentului Regulament.

Art, 28 (1) În realizareaatribuţiilorsale,directorul este sprijinit de Consiliul consultativ

şi de contabilul-şef;

(2) Consiliul consultativ este compus din 5 membri, după cum urmează:

a) un reprezentant al Consiliului Judeţean Ialomiţa;
b) un reprezentant al Direcţiei de Sănatate Publică Ialomiţa;

c) un reprezentantal Direcţiei Muncii şi Protectiei Sociale Ialomiţa;

d) un reprezentantal Consiliului LocalFierbinţi;

e) un reprezentant al societăţii civile,

(3) Consiliul consultativ se întruneşte în şedinţă ordinară trimestrial, la convocarea

directorului, precum și în şedinţeextraordinare ori de câte orieste necesar.

Art, 29 Consiliul consultativ îndeplineşte următoarele atribuţii principale:
a) analizează activitatea :Centrului de asistenţă medico-socială, propune măsuri şi programe de

îmbunătăţire a asistenţei medico-sociale;

b) avizează programele deactivitate;
c) avizează proiectul de buget, structura organizatoricăşi statul de funcții;

c) îndeplineşte orice alte atribuţii stabilite prin lege sau prin hotărâre a Consiliului Judeţean

Ialomiţa.
Art, 30 Personalul de specialitate de îngrijire și asistență. Personal de specialitate şi

auxiliar.

(1) Personalul de specialitate:

a. medic specialist;

b. asistent medical generalist;

c. infirmier;,

d. asistent social;

e. psiholog;
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Art. 3I Atribuţiilemedicilor CaiitruluideAsistenţăMedico=Socială Fieibinţi-Târg,suit
următoarele:

a) organizează şi răspund de activitatea de asistenţă medicală acordată persoanelorinternate
pe care le auîn îngrijire;

b) examinează la internare și, după caz, la externarefiecare persoană internată pe care o au

în îngrijire;
c) întocmesc foile de observaţie ale persoanelor internate pe care le auîn îngrijire, asigură

înscrierea tratamentului şi a evoluţiei bolii, precum şi păstrarea documentelor medicale (foi de

observaţie, buletine de analize, bilete de ieșire şi alte asemeneaînscrisuri);

d) instituie sau urmăresc, după caz, aplicarea tratamentelor medicale şi a regimurilor
dietetice, supravegheazătratamentele medicale efectuate de cadrele medii sanitare, iar la nevoie

le efectuează personal;

e) asigură respectarea recomandărilor cuprinse în bilete de ieşire, scrisori medicale, planuri

de recuperare şi altele asemenea pentrupersoanele internate pe catrele auîn îngrijire;
f) trimit la spital cazurile care necesită îngrijire spitalicească, asigurând asistenţa medicală

în timpul transportului;
g) controlează calitatea alimentaţiei pregătite înainte de servirea meselorprincipale, refuză
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consemnând observaţiile în condicablocului alimentar;

h) confirmă decesul, consemnează această situaţie în foile de observaţie și dispun

transportarea cadavrelor la morgă după două ore de la deces;
i) participă la efectuarea de autopsii şi la confruntări anatomoclinice privind persoanele

internate pe care le-auavut în îngrijire;
Î) asigură instruirea proprie şi a personalului din subordine în probleme privind

cunoaşterea reglementărilor din domeniul medico-sanitar;

K) controlează zilnic prezenţa la serviciu, ținuta şi comportamentul personalului din

subordine;

D) controlează, îndrumă şi răspund de aplicarea normelor de igienă şi sănătate publică şi a

normelor de protecția muncii;

m)selecţionează persoanele care pot fi cuprinse în acţiuni de imunizareactivă şi stabilesc

contraindicaţiile medicale;

n) efectuează ancheta epidemiologică preliminară în cazul apariţiei unor focare de boli

transmisibile;

o) răspund de păstrarea, prescriereaşi evidenţa substanţelorstupefiante;
p) răspund deutilizarea corectă a aparaturii medicale şia instrumentarului unităţilor;

q) participă la analizele periodice ale activităţii unităţilor de asistență medico-sociale şi la
elaborarea de către conducerile acestora a raportărilor şi a materialelor informative;

r) informează conducerea unităţii asupra aspectelor deosebite privind supravegherea şi

îngrijirea persoanelorinternate;
s) răspund de aplicarea Regulamentului de organizare şi funcţionare şi a Regulamentului de

ordine interioară, precum şi de realizarea măsurilor dispuse de conducerea Centrului de

Asistenţă Medico - Socială Fierbinti-Târg;

t) îndeplinesc orice alte atribuţii stabilite de actele normative în domeniu sau de conducerea
unităţii,

Art, 32 Atribuţiile principale ale asistenţilor medicali angajaţi ai Centrului de Asistenţă

Medico - Socială Fierbinţi-Târg, sunt următoarele:
a) îşi desfăşoară activitatea în mod responsabil, în conformitate cu reglementările profesionale

şi cu cerinţele postului;

b) preiaupersoanele nou-internate şi acționează pentru acomodarea acestora la condiţiile de

cazare şi de respectare a Regulamentului de organizare şi funcţionare;

c) acordă primul ajutor şi cheamă mediculîn situaţii de urgenţă;
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d) participă la examinarea de către medici a persoanelorinternate, informându-i asupra stării şi
evoluţiei acestora, şi execută indicaţiile medicilor cu privire la efectuarea tratamentului şi a

analizelor medicale, la regimulalimentar și la igiena persoanelor respective;

e) identifică problemele privind îngrijirea persoanelor internate, stabilesc priorităţile,

elaborează şi îndeplinesc planurile deîngrijire şi evaluează rezultatele obţinute;

£) recoltează produse biologice pentru analizele de laborator, în conformitate cu prescripţiile

medicilor,

8) răspund de îngrijirea persoanelor supravegheate şi urmăresc efectuarea de către infirmiere a

toaletei acestora, schimbarea lenjeriei de corp şi de pat, asigurarea condiţiilor pentru satisfacerea
nevoilor fiziologice, schimbarea poziţiei şi altele asemenea;

h) supraveghează şi asigură alimentarea persoanelor dependente şi supraveghează distribuirea

alimentaţiei în conformitate cuprescripţiile cuprinse în foile de observaţie;

i) administrează personal medicaţia, efectuează tratamentele, imunizările, testările biologice şi

altele asemenea,în conformitate cu prescripţiile medicale;

|) pregătesc materialele sanitare şiinstrumentarul medical pentru sterilizare;
k) cunosc şi aplică normele de securitate, manipulare şi descărcare a substanţelor stupefiante,

precum şi a medicamentelor cu regim special;

p păr ticipă ta=acorrbarr LA înger fir tor patiativez iii

m) se integreazăîn graficul pe turestabilit de conducerea unității şi efectuează verbalşi în scris

preluarea şi predarea fiecărei persoane internate şia serviciuluiîn cadrul raportului de tură;
n) în caz de deces al persoanelor internate inventariază obiectele personale ale acestora şi

organizează transportul cadavrelor la morgă;

o) utilizează şi păstrează în bune condiţii echipamentele şi instrumentarul din dotare,

supraveghează: colectarea materialelor şi instrumentarului de unică folosință utilizat şi

urmăresc colectarea acestora în vedereadistrugerii;

p) utilizează echipamentulde protecţie prevăzut de reglementările în vigoare, schimbându-l ori

de câte ori este nevoie;

r) respectă reglementările în vigoare referitoare la prevenirea, controlul şi combaterea infecțiilor
nosocomiale; |

5) respectă secretul profesionalşi'codul de etică alasistentului medical:

t) supraveghează şi coordoneazăactivităţile desfăşurate de personalul din subordine;

u) colaborează cu asistenții medicali comunitari care îşi desfăşoară activitatea în localitatea

Fierbinti;
v) îndeplinesc orice alte atribuţii stabilite de conducerea centrului.

Art. 33 Atribuţiile infirmierelor angajate în Centrul de Asistenţă Medico - Socială
Fierbinţi-Târg sunt următoarele:

a) îşi desfăşoară activitatea numai sub îndrumarea şi sub supravegherea asistenţilor

medicali;
b) pregătesc paturile şi schimbă lenjeria persoanelorinternate;

c) efectuează sau participă la efectuarea toaletei zilnice a persoanelor internate

imobilizate, ori de câte ori este nevoie, curespectarea normelorde igienă;

d) acordă sprijin persoanelor internate, pentru efectuareatoaletei zilnice;

e) acordă sprijin persoanelor internate, pentru satisfacerea nevoilor fiziologice (ploscă,
urinar, tăviţe renale şi altele asemenea);

£) asigură curăţenia, dezinfecţia şi păstrarearecipientelorutilizate;

g) ajută ia pregătirea persoanelorinternate în vederea examinării;

h) transportă lenjeria de pat şi de corp utilizată în containere speciale la spălătorie şi aduc
lenjeria curată în containere speciale, cu respectarea circuitelor igienice;

i) efectuează dezinfecţia zilnică a mobilierului din saloane;

j) pregătesc saloanele pentru dezintecție ori de câte ori este necesar;
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 k) efectuează curăţenia şi dezinifecția cărucioarslor, â Tărgilor şi a altor Obiecte care
servesc la deplasarea persoanelor internate;

1) colectează materialele sanitare şi instrumentarul de unică folosinţăutilizat în recipiente

speciale şi asigură transportul acestora în spaţiile amenajate pentru depozitare, în vederea

neutralizării;

m) ajută asistenții medicali şi brancardierii la schimbarea poziţiei persoanelor imobilizate;

n) în situaţia decesului persoanelor internate, pregătesc cadavrele şi participă la
transportul acestora la morgă;

o) utilizează echipamentul de protecţie prevăzut de reglementările în vigoare schimbându-
Lori de câte ori este nevoie;

p) respectă normele igienico-sanitare şi de protecţia muncii;

q) respectă reglementările în vigoare privind prevenirea, controlul şi combatereainfecțiilor

nosocomiale;

r) transportă alimentele de la blocurile alimentare în sălile de mese sau în saloane, cu

respectarea normelorigienico-sanitare;

s) asigură spălarea veselei şi tacâmurilor, ordinea şi curăţenia în oficiile alimentare;

t) asigură păstrareașiutilizareaîn bune condiţii a inventarului pe care îl auîn primire;
U încteptinese UL ice ale atribuţii ta solicitar LU asistenţitor medica Și-a medicilor

Art. 34 Atribuţiile principale ale asistentului social angajat al Centrului de Asistenţă

Medico — Socială Fierbinţi-Târg, sunt următoarele:
a) elaborează proiecte de intervenţie în scopul prevenirii şi combaterii instituţionalizării

pentru fiecare persoană internată;

b) întocmeşte documentaţia necesară pentruinternare în cămine pentrupersoane vârstnice,

centre de îngrijire şi asistenţă şi altele asemenea în cazul persoanelorcare se transferă în aceste

unităţi;

c) acordă sprijin, după caz, persoanelor internate, în vederea obţinerii unor ajutoare

băneşti, materiale şi sociale, pensiişi altele asemenea;

d) efectuează investigaţiile necesare în cazuri de abandon pentru identificarea

aparţinătorilor persoanelor abandonate şi pregătesc reintegrarea acestora în propria familie sau

internareaîn cămine pentru persoanevârstnice, centre de îngrijire şi asistenţă şi altele asemenea;

e) participă la adoptarea deciziilor privind încadrarea în grupe de probleme a persoanelor

care necesită protecţie socială şi la stabilirea moduluide soluţionare a problemelor identificate;

£) furnizează persoanelorinternate sauaparținătoriloracestora informaţii privind drepturile

de.care beneficiază în conformitate cu legislaţia în vigoare, precum și asupra funcţionării unităţii
de asistență medico-socială:

8) colaborează cu organizaţii neguvernamentale, fundaţii, asociaţii, la realizarea unor

programe care se adresează grupurilor ţintă de populaţie din care fac parte persoane internate în

unități de asistenţă medico-socială;

h) cunosc şi aplică reglementările legale în vigoare referitoare la abandon, protecție

socială, acordare de ajutoare şi altele asemenea;

i) respectă şi apără drepturile persoanelorinternate;

j) respectă scerctul profesional şi codul de etică şi deontologie profesională.

Art, 35 Atribuţiile principale ale psihologului angajat al Centrului de Asistenţă Medico-
Socială Fierbinţi-Târg, sunt următoarele :

a) identifică şi analizeazăstructura psihologică a adultilor beneficiari, evaluează starea
psihologică, nevoile de consiliere pentru fiecare beneficiar prin:

- investigarea şi psihodiagnosticultulburărilor psihice şial altor condiţii de patologie care

implică în etiopatogeneză mecanisme psihologice;

- evaluare cognitivă şi neuropsihologică;

- evaluare comportamentală;

- evaluare subiectiv-emoţională;
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îi evaluarea personalității şi a mecânisinelor de copinig adaptare defensive;
- evaluarea contextului familial, social, economic, în care se manifestă problemele

psihologice;
- evaluarea dezvoltării psihologice;

- alte evaluări în situaţii care implică componentepsihologice.

b) stabileşte strategia terapeutică pentrufiecare beneficiar în parte;

c) realizează programul activităţilor de consiliere şi terapeutice în sprijinul beneficiarilor;

d) educă beneficiarii sub aspectul atitudinii față de sineși faţă de ceilalţi;

e) creşte complianţa beneficiarilorla tratamentși îi conştientizează pe aceştiaîn legătură cu

riscurile nerespectării regimului de tratament;

f) intervine în momentele decriză psihologică ;

8) informează și educă beneficiarulcuprivire la regulamentul intern al centrului;

h) participă la elaborarea materialelor informative pentrubeneficiari.

1) asistenţa psihologică va cuprinde după caz următoarele componente:
- educaţie pentru sănătate, promovarea sănătăţii şi a unuistil de viaţa;

- consiliereşi terapie suportivă;
- consilierea în situaţii de criza;

 

- terapii standard de relaxare şi sugestive;

- consiliere specifică obiectivelor medicale (ex. modificarea stilului deviata, pregătire

preoperatorie, prevenţie terţiară în cadrulbolilor cronice etc.).

Art. 36 Personalul administrativ, gospodărire, întreținere-reparații, deservire.

(1) Personalul administrativ asigură activităţile auxiliare serviciului social: aprovizionare,

mentenanţă, achiziţii și este formatdin:

a. administrator,

b. bucătar;

c. fochist,

Art, 37 Atribuţiile principale ale administratorului angajat al Centrului de Asistenţă

Medico-Sociată Fierbinţi-Târg, sunt următoarele :
a) rezolvă, ci aprobarea conduicerii unităţii, toate problemele ce revin sectorului

administrativ-gospodaresc,

b) răspunde de buna planificare şi întrebuințare a materialelor şi instalaţiilor pe care le are

în subordine;

c) gestionează și.răspunde de păstrarea bunurilor mobiliare și de inventar ale instituţiei, pe
care le repartizează pe subgestiuni și ține evidenţa acestora;

d) administrează localurile instituţiei, asigură şi dispune curăţenia lor şi se ocupă de buna

întreţinere și funcţionare a acestora;

e) ia măsurile necesare pentrua efectua reparaţiilela localuriși la mobilierul deteriorat;
f) întocmeste inventare de camere în toate încaperile unității şi le afisează în fiecare

cameră, hol, după ce sunt semnate de predare-primire;

g) face propuneri de înlocuire a bunurilor ce nu mai potfi folosite (propuneri de casare);
h) fundamentează necesarul de materiale pentru efectuarea curațeniei;

i) îndeplineşte toate sarcinile stabilite de conducerea unităţii, de organele sanitare, de pază
contra incendiilor, precum și celelalte sarcini stabilite de normele legale în vigoare pe linie
administrativă. ,

Art. 38 Atribuţiile principale ale bucătarului angajat al Centrului de Asistenţă Medico-
Socială Fierbinţi-Târg, sunt următoarele :

a) pregătește mâncărurile din rețetarulunității în conformitate custandardele în vigoare;

b) montează preparatele pe obiectele adecvate pentruservire și realizează elementele

estetice ale preparatelor;
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 e)participăcisupervizare la deteirhinarea necesăruluideTiat&riiprime de comandat şila
realizarea comenzilor de aprovizionare;

d) asigur implementarea și menţinerea standardelor de păstrare și depozitare a produselor,
semipreparatelorși preparatelor alimentare cu respectarea normelor igienico-sanitare în

vigoare;

e) răspunde penirurespectareastandardelor de calitate a preparatelorrealizate şi

respectarea termenelor de execuţie a acestora;
£) păstrarea în bune condiţii a ustensilelor şi aparaturii;

8) respectarea normelor de igienă şi securitate a muncii;

h) utilizarea resurselor existente, exclusiv în interesul unității.

Art, 39 Atribuţiile principale ale fochistului angajat al Centrului de Asistenţă Medico-

Socială Fierbinţi-Târg, sunt următoarele :

a) răspunde de buna funcţionare şi întreţinere a centralelortermice:

- centrală termică încălzire şi apă caldă corp A
- centrală termică încălzire şi apă caldă corp B

- centrale termice (2) încălzire și apă caldă corp C

- centrală termică încălzire şi apă caldă corp administrativ
by-stabiteste=graficul-de-umplere-ale-stațitlor-cu-GPE--în--conformitate cu-mnecesitățite

unităţii;

c)îndeplinește toate sarcinile și atribuţiile în conformitate cu legea;
d) activitatea se realizează în limita competenţelor şi responsabilităţilor stabilite prin

documentulde autorizare ISCIR, în conformitate cu legislaţia în vigoare;

€) întreținerea, repararea și utilizarea aparatelor și utilajelor din unitate;
£) întreținerea instalaţiilor de apă, energie electrică din incinta unităţii.

 

Capitolul VI- Finanţarea Centrului de Asistenţă Medico-Socială Fierbinţi-Târg

Art. 40 Bugetul de venituri şi cheltuieli, precum şi organigrama şi statul de funcţii ale

Centrului se aprobă, anual, prin hotărâre a Consiliului Judeţean Ialomiţa

Art. 41 Finanţareacheltuielilor de organizare şi funcționare se asigură, potrivit legii,din:
-bugetul Consiliului Judeţean Ialomiţa:

-bugetul Ministerului Sănătăţii;

-contribuţii personale ale beneficiarilor serviciilor medico-sociale si/sau ale susținătorilor
lor legali şi

- fonduri atrase, conform legislaţieiîn vigoare.

Art. 42 Cheltuielile curente şi de capital ale Centrului de Asistenţă Medico-Socială
Fierbinţi-Târg se asigură din subvenţii şi venituri proprii, acordate şi realizate potrivit prevederilor
Hotărârii Guvernului nr. 459 din 5 mai 2010 pentru aprobarea standardului de cost/an pentruservicii

acordate în unităţile medico-sociale şi a unor normative privind personalul din unităţile de asistență
medico-socială şi personalul care desfăşoară activităţi de asistență medicală comunitară, după cum

urmează:

a) pentru cheltuieli de personal pentru personalul nemedical, precum şi cheltuielile pentru

hrană şi bunuri şi servicii necesare întreţinerii şi funcţionării unităţilor medico-sociale, reparaţii,

consolidări, dotări , din subvenţiile de la bugetul Consiliului Judeţean Ialomiţa;

b) pentru cheltuieli de personal aferente medicilor și personalului medical, precum și

cheltuielile cu medicamente şi materiale sanitare din bugetulde stat prin Ministerul Sănătăţii, din

sumealocate din transferuri către bugetele locale;
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prestate sau ale susținătorilor legali ai acestora, aprobate, în condiţiile legii, prin hotărâre a

Consiliului Judeţean Ialomiţa ;

d) din donaţii, sponsorizărişi alte venituri conform prevederilor legale.

Art. 43 Cuantumul contribuţiei personale a beneficiarilor pentru serviciile oferite de

CA.M.S. Fierbinţi se stabileşte în mod expres prin Hotărâre a Consiliului Judeţean Ialomiţa.

Capitolul VII- Dispoziţii finale

Art. 44 (1) Personalului Centrului îi sunt aplicabile prevederile Legii nr.53 din 2003,

Codul muncii, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale altor acte normative în vigoare
privitoare la raporturile de muncăale personalului contractual din sectorul bugetar.

(2) Contractele de muncă ale angajaţilor centrului se încheie pe perioadă nedeterminată cu

excepţia cazurilor în care, prin lege, se prevedealtfel.

(3) Salarizarea personalului se stabileşte potrivit legislaţiei aplicabile personalului

contractual din sectorul bugetar. I a

Art, 45 (1) Directorul Centrului de Aşistenţă Medico - Socială Fierbinţi este obligatsă ._.

asigure, pe bază de semnătură, cunoaşterea şi respectarea prezentului regulament de către întreg

“personaluldin-subordine,cât.şi-de-către.beneficiarii-deprestaţii-medico-sociale,de către-reprezentanţii———

lor legali, în cazulîn care beneficiarii nu au discernământul necesar înţelegerii, cunoaşterii şi aplicării

acestuia,
(2) Modificarea sau completarea prezentului regulament se va face în cazulîn care din actele

normative apărute ulterior aprobării lui ori din activitatea Centrului de asistență medico-socială

Fierbinţi-Târg rezultă asumarea unornoi responsabilităţi, prin hotărâre a Consiliului Judeţean Ialomiţa.

(3) Prevederile prezentului regulamentse completează cureglementările legale în vigoare.
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REFERAT DE APROBARE
la proiectul de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare

al Centrului de Asistenţă Medico-Socială Fierbinţi-Târg

Prin proiectul de hotărâre supus dezbaterii Consiliului Judeţean Ialomiţa se propune aprobarea

Regulamentului de Organizare şi Funcţionare al Centrului de Asistenţă Medico-Socială Fierbinţi-Târg.

Conform prevederilor art. 173 alin.(1) lit. a) şi alin. (2) lit. c) din Ordonanţa de Urgenţă a

Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, consiliul

judeţean îndeplineşte atribuții privind organizarea şi funcționarea aparatului de specialitate, precum şi a

instituțiilor şi serviciilor publice de interes județean şi în exercitarea acestor atribuţii aprobă

regulamentul de organizare şi funcționare al instituţiilor publice de interes judeţean.

Prin adresa.nr. 112din 12.04.2021 a Centrului de Asistenţă Medico-Socială Fierbinţi-Târg se

propune aprobarea unui nou regulament de organizare şi funcţionare fiind necesară actualizarea celui

vechi potrivit actelor normative în vigoare, De asemenea, pentru a obţine licenţa de furnizor de servicii

sociale conform Legii nr. 197/2012 privind asigurarea calităţii în domeniul serviciilor sociale este

necesară aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare elaborat în conformitate cu prevederile

Hotărârii Guvernului nr. 867/2015 pentru aprobarea Nomenclatorului serviciilor sociale, precum și a

regulamentelor-cadru de organizare şi funcţionare a serviciilor sociale, cu modificările şi completările

ulterioare,

În respectarea normelor de tehnică legislativă prevăzute de Legea nr. 24/2000 şi de Regulamentul

de organizare și funcţionare al Consiliului Judeţean Ialomița, prin proiectul de hotărâre se propune şi

abrogarea hotărârii nr. 81/30.11.2011.

Având în vedere cele expuse, apreciez că sunt îndeplinite condițiile de necesitate şi de

oportunitate şi propun Consiliului Judeţean Ialomiţa adoptarea hotărârii în forma şi conținutul prezentate

în proiect.

PREŞEDINTE
MARIAN PAVEL

Redactat,

Corisiliul Judetean ialomita Novac Ramona-Florentina
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Nr. 7/5, OUN din [6.0 2021

| RAPORT

la Proiectul de Hotărâre privind aprobarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare al

| Centrului de Asistenţă Medico-Socială Fierbinţi-Târg, Ialomiţa

Proiectul de hotărâre supus dezbaterii Consiliului Judeţean Ialomiţa propune aprobarea

unui nou Regulament de Organizare ŞI Funcţionaie al Centrului de Asistenţă Medico-Socială

Fierbinţi-Târg şi abrogarea celui aprobat prin Hotărârea Consiliului Judeţean Ialomiţa, în

acest sens fiind înaintată adresa nr. 112/12.04.2021 de către Centrul de Asistenţă Medico-

Socială Fierbinţi-Târg şi înregistrată la Consiliul Judeţean Ialomiţa sub nr. 8724/2021-P din

data de 12.04.2021. |

Aprobarea noului Regulament de organizare și funcţionare se impune ca urmare a

licenţierii serviciilor sociale conform Legii 197/2012 condiţionată de aprobarea acestuia. în

conformitate cu HG nr. 867/2015 pentru aprobarea Nomenclatorului serviciilor sociale,

precum şi a regulamentelor — cadru de organizare şi funcţionare a serviciilor sociale, dar şi de

modificările legislative şi organizatorice apărute ulterior actualului Regulament aprobat prin

Hotărârea Consiliului Judeţean Ialomiţa nr. 81 / 30.11.2011.

Centrul de Asistenţă Medico-Socială Fierbinţi-Târg este organizat în subordinea

Consiliul Judeţean Ialomiţa şi a fost înființat prin Hotărârea CJI nr. 92/26.09.2003, fiind

destinat să asigure servicii medico-sociale pentru un număr de 35 de pacienţi. CAMS

Fierbinţi-Târg este unitate rezidenţială cu paturi, asimilată spitalelor de cronici, destinată

tratării pacienţilor, „persoane cu afecţiuni cronice care necesită, permanent sau temporar,

supraveghere, asistare, îngrijire, tratament şi care, datorită unor motive de natură economică,

fizică, psihică sau socială, nu au posibilitatea să îşi asigure nevoile sociale, să îşi dezvolte

propriile capacităţi şi competenţe pentru integrare sociala” (Ordonanţa Guvernuluinr.

70/2002, art 51). Toţi pacienţii internaţi s-au încadrat în obiectul de activitate al Centrului,

respectiv sufereau de boli cronice, altele decât cele cu imobilizare la pat sau afecţiuni

neuropsihiatrice.

Consiliul Judetean Ialomita
Consilier, |
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CONSILIUL JUDEŢEAN IALOMIȚA
CENTRUL DE.ASISTENŢĂ MEDICO-SOCIALĂ
FIERBINŢI-TÂRG, IALOMIȚA
NR. 112/12.04.2021

CATRE

CONSILIUL JUDETEAN IALOMITA

ÎN ATENŢIA DOMNULUI SECRETAR IONESCU ADRIAN ROBERT

Prin prezenta vă înaintăm spre aprobare Regulamentul de organizare şi funcţionare a
Centrului de Asistenţă Medico-Socială Fierbinţi-Târg,

Aprobarea noului Regulamentde organizare şi funcționare se impune ca urmare a:

- licențierea serviciilor sociale conform Legii 197/2012 condiționată de aprobarea
Regulamentului de organizare şi funcţionare în conformitate cu H.G. nr. 867/2015 pentru
aprobarea Nomenclaiorului serviciilor sociale, precum și a regulamentelor - cadru de
organizare şi funcţionare a serviciilor sociale.

- modificărilor legislative şi organizatorice apărute uletrior vechiului Regulament de
organizare şi funcționare aprobat prin Hotărârea Consiliului Judeţean Ialomiţa nr, 5! din
30.11.2011,

umstuzniri, |
saETesEa
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