
RAPORT DE ACTIVITATE AL PAROHIEI „SF. APOSTOL ANDREI” – FĂLTICENI, FURNIZOR DE 

SERVICII SOCIALE PENTRU CĂMINUL DE BĂTRÂNI AL PAROHIEI, PENTRU ANUL 2019 

 

Parohia „Sf. Apostol Andrei” – Fălticeni este furnizor de servicii sociale pentru Căminul de 

Bătrâni al Parohiei. Conform adeverinței nr. 498/31.03.1999, eliberată de Arhiepiscopia Sucevei 

și Rădăuților, preotul Lungu Gheorghe a fost numit preot gestionar la Așezământul de Asistență 

Socială „Sf. Apostol Andrei” – Fălticeni (prima denumire a serviciului social),având ca atribuții 

organizarea și construcția unei biserici, a unui cămin de bătrâni și a unui campus pentru tineret. 

Ulterior, Parohia Sfântul Apostol Andrei din Fălticeni a preluat atât administrativ cât și juridic, 

Așezământul de Asistență Socială, începând cu data de 01.10.2010, conform adeverinței 

Arhiepiscopiei Sucevei și Rădăuților nr. 2218/27.09.2010. 

Parohia Sfântul Apostol Andrei este înregistrată la Agenția Națională de Administrare Fiscală, 

CIF 21065053, conform Certificatului de înregistrare fiscală seria A nr.0286630, eliberat în data 

de 26.02.2007.  

Deține certificatul de acreditare seria AF nr. 003203 din 03.10.2017, eliberat de Ministerul 

Muncii și Justiției Sociale. 

Construcția așezământului social a început în anul 1999, lucrările la căminul de bătrâni fiind 

finalizate în anul 2003, cu toate dotările necesare, iar în 2006 au fost încheiate și cele de la 

cantina căminului. Căminul de Bătrâni, cod serviciu social 8730 CR-V-I,  și-a deschis porțile în 

vara anului 2007, oferind servicii sociale persoanelor vârstnice singure/cu aparținători, 

autonome (fără grad de invaliditate locomotorie) și care nu suferă de afecțiuni  psihice.  

În prezent, centrul social furnizează următoarele servicii: cazare pe perioadă nedeterminată, 

asigurare 3 mese/zi și  gustări, administrare medicație prescrisă de medicul de familie/medici 

specialiști, consiliere religioasă, suport pentru  asigurare igienă personală, etc. 

În timpul misiunii de control au fost consultate următoarele documente: regulamentul de 

organizare și funcționare, manual de proceduri, registre, autorizații de funcționare, dosare 

beneficiari, dosare personal, Ghidul beneficiarului, Codul etic, Carta drepturilor 

beneficiarilor. 

Centrul deține materiale de prezentare și informare  privind locația, date de contact, spații, 

serviciile furnizate, condițiile de admitere în centru, atât pe suport de hârtie (pliante), cât și 

electronic (pagină de Facebook), aprobate prin decizia furnizorului nr. 1/09.09.2019 . 

Potențialii beneficiari, membrii de familie ai acestora, precum și alte persoane pot vizita 

serviciul social, în baza unui program de vizită afișat atât la avizier, cât și pe ușa de intrare. 

Toate vizitele sunt consemnate în Registrul de vizite. 

Odată cu încheierea contractului de furnizare servicii, beneficiarul primeşte şi Ghidul 

beneficiarului (aprobat prin decizia furnizorului nr. 2/09.09.2019), care cuprinde informaţii 

despre modul de organizare şi funcţionare a centrului, serviciile oferite, precum şi informaţii 



despre drepturile şi obligaţiile avute, fapt ce este consemnat în Registrul de evidenţă privind 

informarea beneficiarilor.  

De asemenea, la sediul centrului există întocmite şi puse la dispoziţie în forma tipărită: Codul 

etic, Carta drepturilor beneficiarilor, aprobate prin deciziile furnizorului. 

Periodic, sunt organizate sesiuni de informare a persoanelor asistate, pe diferite teme: 

activitatea curentă a centrului, informare privind planul de urgență, informare privind ghidul 

beneficiarului, carta drepturilor beneficiarilor, a tipurilor de abuz, modalitățile de identificare 

și sezizare a eventualelor abuzuri sau alte forme de tratament degradant, formularea de 

sesizări /reclamații, activități privind un stil de viață sănătos, educație pentru sănătate. Aceste 

sesiuni de informare sunt înscrise, de asemenea, în Registrul privind informarea beneficiarilor. 

Regulamentul de organizare și funcționare al serviciului social inspectat este elaborat cu 

respectarea prevederilor HG. nr. 867/2015 pentru aprobarea Nomenclatorului serviciilor 

sociale, precum şi a regulamentelor - cadru de organizare şi funcţionare a serviciilor sociale -

anexa nr. 1 , fiind aprobat prin Decizia nr. 17/10.09.2019 a furnizorului de servicii. 

Admiterea în cadrul așezământului social se realizează cu încheierea unui contract de furnizare 

servicii (după un model propriu al furnizorului, aprobat prin Decizia nr. 4/09.09.2019). Un 

exemplar original al contractului se păstrează în dosarul personal al beneficiarului, care mai 

conține și următoarele documente: cerere de admitere, decizie de admitere, acte de 

identitate, anchetă socială, fișă de evaluare bio-psiho-socio-spirituală (evaluare socială, 

psihologică și medicală), acte de venit, adeverințe medicale,  fișă monitorizare servicii, plan 

individualizat de asistență și îngrijire/ de intervenție. Modelele instrumentelor de lucru 

utilizate în furnizarea serviciilor (fișa de evaluare/reevaluare,  planul individualizat de 

asistență și îngrijire, fișa de monitorizare, chestionarul de măsurare a gradului de satisfacție al 

beneficiarului) sunt, de asemenea, aprobate prin decizii ale furnizorului. 

Dosarele beneficiarilor sunt depozitate în condiţii care permit asigurarea confidenţialităţii 

datelor.  

Serviciul social asigură arhivarea dosarelor personale ale rezidenților, pe perioada prevăzută 

de nomenclatorul arhivistic al furnizorului, nomenclator  pentru care s-a solicitat prin prin 

Adresa nr.15 din data de 21.09.2020, confirmarea  de la Comisia de Selecționare  din cadrul 

Serviciului Județean al Arhivelor Naționale.  

Serviciul social are elaborate și aprobate prin deciziile furnizorului  următoarele proceduri:  

- Procedura de admitere, 

- Procedură privind suspendarea acordării serviciilor sociale, 

- Procedura privind încetarea acordării serviciilor către beneficiar, 

- Procedura privind asistenţa în stare terminală sau în caz de deces, 

- Procedura de măsurare a gradului de satisfacţie a beneficiarilor, 

- Procedura privind identificarea, semnalarea şi soluţionarea cazurilor de abuz şi 

neglijenţă, 

- Procedură privind sesizările şi reclamaţiile. 

În caz de retragere a licenței de funcționare sau de desființare a serviciului social, furnizorul a 

elaborat un Plan de urgență, aprobat prin Decizia nr. 7/10.09.2020, care a fost adus la 

cunoștința beneficiarilor.   



Serviciul social deține Registrul de evidență a ieșirilor din centru.  

La admiterea în centru, beneficiarul este evaluat, în baza unei fișe de evaluare/reevaluare, al 

cărui model este aprobat de către furnizor prin Decizia nr. 8/10.09.2019 și care conține date 

privind persoana evaluată, reprezentantul legal/convențional al acesteia, persoana de contact 

în caz de urgență, evaluarea situației economice, evaluarea stării de sănătate, evaluarea 

psihologică, evaluarea gradului de dependență, nevoile identificate. Reevaluarea se efectuează 

anual sau ori de câte ori este necesar. 

În baza evaluării/reevaluării persoanei asistate, se întocmește planul individualizat de 

asistență și îngrijire aprobat prin Decizia furnizorului nr.9 din 10.09.2019. Planul este revizuit 

anual sau atunci când situația o impune. 

Situația beneficiarului este monitorizată lunar/ori de câte ori se efectuează un serviciu, în baza 

unei fișe de monitorizare servicii, al cărui model este, de asemenea, aprobat prin decizia 

furnizorului (Decizia nr.10/10.09.2019). 

Rezidenții sunt asistați în centru de către personal calificat, primind ajutor și îngrijire pentru 

realizarea activităților, în condiții adecvate. Fiecare beneficiar deține obiecte de igienă 

personală. În registrul de evidență privind perfecționarea continuă a personalului sunt 

consemnate sesiunile de instruire a personalului (de îngrijire și bucătărese) și temele abordate. 

Centrul oferă condiţii adecvate pentru realizarea activităţilor de bază  ale vieţii beneficiarilor 

şi este dotat corespunzător îngrijirii personale ale acestora. În baza prescripţiilor medicale, 

asistaţii primesc asistenţă adecvată pentru sănătate, supraveghere şi tratament. Fiecare 

persoană asistată se află în evidența unui medic de familie, fiind întocmit un tabel cu date de 

contact ale medicilor și ale aparținătorilor. Totodată, este facilitat accesul la servicii medicale 

de specialitate (ambulatorii, spital ș.a). Beneficiarii își administrează medicamentele 

recomandate, sub supravegherea personalului. Ei sunt informați cu privire la asistența medicală 

acordată, fapt consemnat în Registrul privind informarea beneficiarilor. Datele privind starea 

de sănătate a beneficiarului, medicația administrată sunt consemnate în fișa de monitorizare 

servicii. 

În cămin este amenajat un spațiu pentru asigurarea asistenței medicale, aici fiind depozitate, 

în condiții de siguranță, medicamente și materiale sanitare, căror evidență este ținută în 

Condica de  medicamente și materiale  consumabile. 

Beneficiarii sunt informați cu privire la menținerea unui stil de viață sănătos, ei fiind încurajați 

să participe la activități care necesită eforturi minime, pentru promovarea vieții active. Aceste 

sesiuni sunt consemnate în registru. 

Persoanele asistate sunt încurajate să mențină relații cu familia/prietenii, să socializeze  cu 

membrii comunității. Este elaborat un Plan de activități de socializare. 

Serviciul social asigură beneficiarilor un mediu de viață confortabil și sigur. 

Așezământul deţine următoarele autorizaţii/avize de funcţionare: 



- Autorizație Sanitară de Funcționare nr. 42/22.03.2019, eliberată de Direcția de Sănătate 

Publică Suceava;  

- Documentul de Înregistrare sanitar-veterinară eliberat de Direcția Sanitar Veterinară și 

pentru Siguranța Alimentelor nr.9359/09.07.2018; 

-  Avizul de Securitate la Incendiu nr. 705/17/SU-SV din 20.06.2017. Conform celor 

declarate de către coordonatorul centrului, la finalizarea modificărilor nestructurale la 

interiorul-exteriorul căminului (pentru care a fost acordat avizul),  se va obține autorizația de 

securitate la incendiu. 

- Licenţă de funcţionare provizorie nr. 4590 din 20.11.2019, eliberată de către Ministerul Muncii 

şi Protecţiei Sociale. 

La serviciul social se păstrează următoarele registre: Registrul de vizite, Registrul de evidență 

privind informarea beneficiarilor (aparținătorilor), Registrul de evidență a beneficiarilor 

(intrări/ieșiri), Registrul de evidență privind perfecționarea continuă  a personalului de 

îngrijire, Registrul privind sesizările și reclamațiile, Registrul special de  evidenţă a  

incidentelor deosebite, Registrul de evidență a cazurilor de abuz și neglijare. 

De asemenea, la nivelul centrului au fost elaborate Planul propriu de dezvoltare și Planul de 

îmbunătățire și adaptare a mediului ambiant, care sunt aprobate prin Deciziile furnizorului 

nr.18 și nr. 12 din 10.09.2019.  

Pentru  a oferi servicii de calitate, Căminul de Bătrâni colaborează și are încheiate următoarele 

contracte de prestări servicii : 

- Contract de prestări servicii pentru salubrizare și vidanjare cu GASCOM Fălticeni, 

- Contract de prestări servicii de spălătorie cu DRY CLEANING Fălticeni. 

Finanțarea serviciului este asigurată din: contribuții ale persoanelor asistate, contribuția 

Arhiepiscopiei Sucevei și Rădăuților,veniturile parohiei,  donații și sponsorizări. 

La sediul serviciului social este disponibil Raportul de activitate pentru anul 2019, întocmit de 

către conducătorul centrului.  

 

 

2.Spațiul Căminului: 

 

Clădirea în care funcţionează căminul pentru persoane vârstnice se afla în curtea Parohiei 

Sfântul Apostol Andrei din Fălticeni, str. Aleea Teilor, nr. 16A.  Pe cele două nivele, parter şi 

etaj, se găsesc spaţii dotate corespunzător scopului centrului social. Rezidenţilor le sunt 

asigurate condiţii de locuit de bună calitate, decente şi asemănătoare mediului familial. 

Fiecare persoană asistată este cazată în cameră, singură, cu baie proprie (vas WC, lavoar, 

cabină de duș). Cele 24 de dormitoarele (8 la parter şi 16 la etaj)  sunt dotate cu paturi, saltele, 

dulapuri pentru haine, perdele, noptiere, scaune,  obiecte personale ale beneficiarilor. Pentru 

personal mai sunt prevăzute 2 grupuri sanitare și 2 vestiare (la parter și la  etaj). Spațiile 

igienico-sanitare sunt amenajate din materiale ce permit o igienizare rapidă (gresie, faianţă) 

şi sunt dotate cu consumabile uzuale (săpun, hârtie igienică). În aceeași clădire se află și: biroul 

asistentului social, un spațiu de depozitare a rufelor murdare, prevăzut  cu mașina de spălat 

(la parter); magazie pentru depozitare lenjerie curată și o infirmerie (la etaj). Pentru 



activităţile de socializare și petrecere a timpului liber, la etajul imobilului, unitatea de 

asistență socială are un spațiu special amenajat (canapea, fotoliu, televizor).  

Prepararea hranei se asigură în bucătăria proprie utilată cu mobilier și echipament de bucătărie 

(aragaz, plită cu lemne, chiuvete separate  pentru spălat legume, pește, carne, cuptor cu 

microunde, mașină de spălat vase, 2 frigidere și 3 lăzi frigorifice, central pe gaz), iar 

distribuirea se realizează în  sala  de mese dispusă la parterul clădirii (cu o capacitate de 

aproximativ 60 locuri), cât şi în dormitor, în cazul asistaţilor imobilizaţi la pat.   

Centrul dispune de centrală proprie pe lemne pentru încălzire, este racordat la sistemul de 

apă/canal al municipiului Fălticeni, la rețeaua de energie electrică și gaze naturale. La data 

inspecției rezidenții beneficiau de apă curentă rece și caldă și de o temperatură 

corespunzătoare în camere.  

Ca spații exterioare, căminul pentru persoane vârstnice  dispune de o curte interioară 

amenajată, cu bănci, spații verzi, unde beneficiarii își pot petrece timpul liber. Toate spaţiile 

centrului  sunt curate, aerisite şi igienizate. Terenul din jurul clădirii este împrejmuit și 

amenajat corespunzător. 

 

 

 

3.Situaţia beneficiarilor 

 

Capacitatea maximă a centrului este de 24 de locuri. În anul 2019, în Căminul de Bătrâni au 

fost asistați 24 beneficiari, persoane autonome cu vârste cuprinse între 69 și 97 de ani. Dintre 

aceștia, 2 beneficiare erau imobilizate la pat. Beneficiarii  sunt din județul Suceava, localitățile 

învecinate ale municipiului Fălticeni. Doar o singură beneficiară provine din municipiul Ploiești, 

județul Prahova.  

Persoana asistată achită lunar o contribuție în funcție de venituri, care a fost stabilită de comun 

acord cu furnizorul la data admiterii în centru, aceasta reprezentând 70% din pensie, dar nu 

mai puțin de 1000 de lei, conform celor declarate de către coordonatorul centrului. Pentru 

beneficiarii care nu au venituri, sau ale căror venituri sunt mai mici decât contribuția minimă 

stabilită, plata serviciilor este făcută de către aparținători. Sumele încasate intră în 

contabilitatea parohiei. Toți cei 24 beneficiari și-au achitat contribuția pentru serviciile oferite, 

iar sumele încasate variază între 1000 - 1550 lei. 

Beneficiarilor le sunt asigurate trei mese zilnic și gustări. Meniul este întocmit în fiecare zi 

pentru ziua următoare, fiind stabilit de către coordonatorului centrului împreună cu 

asistentul social și personalul de la bucătărie, cu consultarea beneficiarilor. Alimentația 

zilnică a asistaților conține fructe și legume proaspete, specifice fiecărui sezon. Meniul este 

variat, iar beneficiarii se declară mulțumiți de cantitatea și calitatea alimentelor.  



Rezidenții au un aspect îngrijit, având haine curate și adaptate sezonului. În cazul celor două 

beneficiare imobilizate la pat, îngrijirea corporală este frecventă, fiind schimbate scutecele, 

hainele și lenjeria atunci când este nevoie. 

 

 

4. Situaţia personalului:  

 

Conform organigramei Căminului de Bătrâni- Parohia ,,Sfântul Apostol Andrei” - Fălticeni,  care 

face parte din Arhiepiscopia Sucevei şi Rădăuţilor, are 9 angajaţi:  

- preotul iconom stavrofor -  coordonator centru,  

- preot- consilier spiritual, 

- 1 asistent social, 

- 2 îngrijitoare, 

- 3 bucătărese, 

- 1 responsabil cu aprovizionarea. 

De asemenea, sunt încheiate contracte de voluntariat cu 6 persoane, care îndeplinesc atribuții 

de: asistent medical (1), kinetoterapeut (1), psiholog (1),  bucătar (1), îngrijitor(2). 

Personalul angajat își desfășoara activitatea după următorul program de lucru: bucătăresele și 

îngrijitoarele de zi/noapte – alternativ săptămânal pe cele 2 ture, asistentul social, zilnic de 

luni până vineri de la 8.00-16.30.  

Bucătăresele și îngrijitoarele au absolvit cursuri de igienă, conform certificatelor de absolvire 

eliberate de către Direcția de Sănătate Publică Suceava. Carnetele de sănătate ale acestora 

sunt vizate la zi. 

Personalul de specialitate reprezintă 90% din totalul resurselor umane ale centrului. 

Angajații cunosc drepturile şi obligaţiile beneficiarilor, principiile etice aplicabile în activitate,  

precum şi procedurile specifice serviciului. Fiecare angajat are atribuţiile, drepturile şi 

obligaţiile menţionate în fişa postului şi este supus unei evaluări anuale. Fișele de evaluare ale 

personalului  sunt disponibile la sediul centrului. 

   
 

  

În cursul anului 2019, doi beneficiari au decedat iar șapte au fost retrași de către aparținători 

din motive familiale sau la propunerea Centrului, deoarece nu respectau regulamentul de 

ordine interioară și aduceau probleme celorlalți beneficiari. 

Tot în cursul anului 2019 au fost realizate lucrări la Căminul de bătrâni care să completeze 

modificările nestructurale cerute de condițiile ISU pentru obținerea Autorizației de Securitate 



la Incendiu necesare funcționării Căminului. Lucrările au necesitat o investiție de cca. 60.000 

Ron(este vorba de sistemul de detacție și alarmare la incendiu).  

 

 

 

 

 

 

 

 


