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Serviciul social Că i ul pe tru Persoa e Vârst i e Sf. Spirido , cod serviciu social 8730 CR-
V-I, a fost î fii țat pri  Hotărârea r. /  a Co siliului Județea  Galați a i stituţie 
pu li ă de asiste ţă so ială u perso alitate juridi ă și aflat î  su ordi ea Co siliului Lo al 
Galați o for  Hotărârii r. /  a Co siliului Lo al Galați, este oordo at de fur izorul 
Pri ăria Mu i ipiului Galați – Dire ția de Asiste ță So ială, a reditat o for  Certifi atului 
de a reditare r. AF , deţi e Li e ţa de fu ţio are seria LF r.  di  data de 
29.02.2016, CUI  și are sediul î  Mu i ipiul Galați, str. Do eas ă r.  is, 
tel/fax: 0236479414, email: cpvgl@yahoo.com. 
Serviciul social Că i ul pe tru Persoa e Vârst i e Sf. Spirido  fu țio ează u u  u ăr 
total de 160 de locuri, din care 2 locuri sunt alocate izolatorului. Imobilul în care 
fu țio ează ă i ul este al ătuit di  parter și  etaje, u ur ătoarele spații: 
A. PARTER 
a) birou director – 1  
b) cabinet psiholog – 1 
c) a i et asiste ță so ială – 1 
d) birou consilier juridic – 1 
e) cabinet kinetoterapie – 1 
f) birou administrativ – 1 
g) cabinet medical – 1 
h) birou contabilitate – 1 
i) grup sanitar – 1   
j) a i et asiste t de igie ă – 1  
k) a i ă paz i  – 1  
l) u ătărie – 1 
m) camera preparare – 1  
n) depozit congelate – 1  
o) depozit alimente – 1 
p) depozit legume – 1 
q) depozit pâîne – 1 
r) spălător vase – 1 
s) depozit  vase – 1 
t) vestiar hai e de stradă – 1  
u) vestiar haine de lucru – 1  
v) lift alimente – 1 
w) lift persoane – 2   
B. ETAJ 1 
a) camere cu 2 paturi – 20 
b) casierie – 1  
C. ETAJ 2 
a) camere cu 2 paturi – 20 
b) oficiu personal – 1  
D. ETAJ 3 



a) camere cu 2 paturi – 20 
b) oficiu personal – 1 
E. ETAJ 4 
a) camere cu 2 paturi – 19 
b) camera izolare cu 2 locuri – 1  
c) oficiu personal – 1 
Că i ul dispu e de o lădire a exă î  are fu țio ează ur ătoarele spații: 
a  spălătorie – 1 

 e trală ter i ă – 1 
 
Scopul serviciului social Că i ul pe tru Persoa e Vârst i e Sf. Spirido  este asigurarea în 
regi  rezide ţial a a sa lului de a tivităţi – servi ii so iale, servi ii so io edi ale și 
servicii medicale – realizate pe tru a răspu de evoilor ide tifi ate, î  vederea depăşirii 
situaţiilor de difi ultate, preve irii şi o aterii ris ului de ex luziu e so ială, pro ovării 
i luziu ii so iale şi reşterii alităţii vieţii persoa elor vârst i e di  Mu i ipiul Galați. 
 

Misiunea Că i ului pe tru Persoa e Vârst i e Sf. Spirido  este reşterea alităţii vieţii 
persoa elor de vârsta a treia di  u i ipiul Galați, asigurarea u ui trai or al zi de zi 
pe tru e efi iari, spriji ul î  e ţi erea auto o iei şi i depe de ţei perso ale, pre u  şi 
asigurarea posi ilităţii de afir are proprie a vârstnicilor. 
Că i ul pe tru Persoa e Vârst i e Sf. Spirido  asigură la ivel lo al apli area politi ilor şi 
strategiilor ațio ale de asiste ţă so ială a persoa elor vârst i e pri  reşterea şa selor 
re uperării şi i tegrării a estora î  fa ilie ori î  o u itate şi de a a orda spriji  şi asiste ţă 
pe tru preve irea situaţiilor e pu  î  peri ol se uritatea persoa elor vârst i e. 
Pri ipalele o ie tive ale ă i ului su t: 
  a  să asigure persoa elor vârst i e î grijite axi u  posi il de auto o ie şi sigura ţă; 
   să ofere o diţii de î grijire are să respe te ide titatea, i tegritatea şi de itatea 
persoanei vârstnice; 
   să per ită e ţi erea sau a eliorarea apa ităţilor fizi e şi i tele tuale ale 
persoanelor vârstnice; 
  d  să sti uleze parti iparea persoa elor vârst i e la viaţa so ială; 
  e  să fa iliteze şi să î urajeze legăturile i teru a e, i lusiv u fa iliile persoa elor 
vârstnice; 
  f  să asigure supravegherea şi î grijirea edi ală e esară, potrivit regle e tărilor 
privi d asigurările so iale de să ătate; 
  g  să previ ă şi să trateze o se i ţele legate de pro esul de î ătrâ ire. 

Cadrul legal de orga izare şi fu ţio are al serviciului social Că i ul pe tru Persoa e 
Vârstnice Sf. Spiridon este asigurat de respectarea prevederilor cadrului general de 
orga izare şi fu ţio are a servi iilor so iale, regle e tat de Legea r. / , repu li ată, 
u odifi ările şi o pletările ulterioare, Legea r. / , u odifi ările ulterioare, 

pre u  şi a altor a te normative secundare aplicabile domeniului. 
Standardul i i  de alitate apli a il este prevăzut î  A exa  di  Ordinul ministrului 
muncii nr. 2126/2014 privind aprobarea Standardelor minime de calitate pentru acreditarea 
serviciilor sociale destinate persoa elor vârst i e, persoa elor fără adăpost, ti erilor are 
au părăsit siste ul de prote ţie a opilului şi altor ategorii de persoa e adulte aflate î  
difi ultate, pre u  şi pe tru servi iile a ordate î  o u itate, servi iilor a ordate î  siste  
integrat şi a ti elor so iale. 



Î  te eiul a reditării a servi iul so ial, ă i ul asigură e efi iarilor ur ătoarea s he ă 
de servicii: 

 găzduire pe perioadă edeter i ată; 
 asiste ţă şi î grijire edi ală; 
 asiste ţă paleativă; 
 consiliere socială și psihologi ă; 
 terapie de recuperare neuromotorie (kinetoterapie). 

 

Ca i etul de asiste ță so ială al ă i ului a a țio at în vederea respe tării etapelor 

principale ale procesului de acordare a serviciilor sociale, respectând un algoritm specific, 

după u  ur ează:  

 evaluare i iţială; 
 evaluarea o plexă; 
 sta ilirea pla ului i dividualizat de asiste ţă şi î grijire; 
 i ple e tarea ăsurilor prevăzute î  pla ul i dividualizat; 
 monitorizarea serviciilor; 
 reevaluarea situației e efi iarului î  fie are a  şi ori de âte ori este nevoie; 
 evaluarea gradului de satisfa ție a e efi iarilor. 
 

Pri ipiile de efi ie ţă are stau la aza a ordării servi iilor so iale î  ă i  sunt: 

 orientarea şi predispoziţia ătre a ţiu e; 
 apropierea de beneficiar; 
 susţi erea auto o iei şi a apa ităţii de i iţiativă a perso alului; 
 forme simple de organizare a serviciilor stabilite; 
 o a ordare desti ată realizării u or s opuri realiste şi ur ăririi o ie tivelor 

stabilite; 
 posi ilitaţi si ulta e de oordo are si i iţiativă. 

 

Media a uală e eficiarilor în anul 2016 a fost de 144 persoa e; u ui u ăr de  
beneficiari li s-a a ordat asiste ţă paleativă di tre are 9 au decedat.  Pentru majoritatea 

celor decedati s-au efe tuat dati ile reşti eşti î  o for itate u aparte e ţa lor 
religioasă. Pe tru doi e efi iari de edați, a i etul de asiste ţă so ială a oordo at 
î hu area şi efe tuarea dati ilor reşti eşti î  o for itate u orie tarea lor religioasă, 
deoarece respectivii figurau î  evide ţele oastre fără susţi ători legali. 

Pentru apli area pro edurii de reevaluare a gradului de depe de ţă - la un an si ori de câte 

ori este evoie,  o du erea ă i ului a  e is o dispoziţie de o stituire a Co isiei de 
evaluare/reevaluare, e hipă  pluridis ipli ară, di  are fa  parte  asiste ţi  so iali, medicul 

i stituţiei, psihologul. A eastă o isie utilizează i stru e te de lu ru spe ifi e şi sta ileşte 
î  ple , de faţă u e efi iarul şi/sau susţi ătorul legal, pla ul de servi ii aferent gradului 

stabilit în urma procedurii de reevaluare, în scopul o servării gradului de auto o ie a 
beneficiarului. 

Î  a est se s, o isia de evaluare/reevaluare pro edează la a alizarea tuturor azurilor 
propuse spre i ter are și, î  lu a septe rie şi ori de âte ori este evoie, la rea alizarea 



tuturor rezidenților di  i stituție. Se ur ăreşte a tualizarea ur ătorilor para etri: date de 
contact, perso ale şi ale fa iliei lărgite, situaţie e o o i ă, o text so ial u posi ilitatea 
ide tifi ării persoa elor are pot fi ți ute la plata o tri uției de î treți ere î  ă i , starea 
de să ătate, posi ilitatea de rei serţie fa ilială. 

Realizâ d o ua tifi are a pro edurilor apli ate î  Că i ul de persoa e  Vârst i e  "Sf. 
Spirido  se evide țiază faptul ă î   au pri it relaţii pe tru i ter are u  u ăr de  de 
persoa e di tre are doar  au fost deja  i ter aţi, iar alţi  ur ează paşii sta iliţi î  
pro edura i ter ării î  vederea o ţi erii alităţii de e efi iar. Celelalte  de azuri au fost 

o siliate și î dru ate spre alte servi ii de stat sau private, deoare e u fă eau o ie tul 
i stituţiei oastre. 

S-au orga izat a tivităţi de petre ere a ti pului li er pre u : spectacole la sediul i stituţiei î  
ola orare u grădi iţele di  oraş, Colegiul Națio al Vasile Ale sa dri, u Ce trul Cultural 

Du ărea de Jos, ASCOR, Grupul Galto , Fu daţia I i a de Copil, Fu daţia Fa ilia. S-au 

susţi ut u diferite o azii săr ători reşti eşti, 8 Martie, Ziua I ter aţio ală a Vârst i ului-1 

octombrie, et . , o erte de uzi ă populară, uzi ă tradiţio ală şi de divertis e t, 
a tivități so ial re reative et .  

S-a î urajat susţi erea orală şi aterială a e efi iarilor de ătre susţi ătorii legali, s-a 

ilitat pe tru rei tegrarea so ială a vârst i ului în familie (un numar de 6  beneficiari), 

î voirea  vârst i ului pe tru petre erea săr ătorilor î  fa ilie. A  o ta tat diferite e tre de 
ultură şi religioase pe tru fa ilitarea u or astfel de a tivităţi.  

Tre uie re ar at faptul ă i stituţia a oferit daruri de Moş Ne ulai  şi de Moş Cră iu   şi 
tot personalul de serviciu din noaptea Anului Nou a organizat o minipetrecere de revelion, 

eve i e t a ărui orga izare a fost la ivelul expe ta ţelor  e efi iarilor oştri.  

Eforturile susţi ute a echipei de spe ialişti a creat un feed-back bun caracterizat prin starea 

pozitivă a e efi iarilor, luâ du-se î  o siderare apa itatea de adaptare extre  de redusă 
a vârstnicului la ediul i stituțio al. În acest sens au fost efectuate sondaje de evaluare a 

gradului de satisfa ție a e efi iarului atât de a i etul de asiste ță so ială ât și de ătre 
Age ția Județea ă de pe tru Prestații So iale Galați iar rezultatele au fost foarte u e. 

Cabinetul psihologic din cadrul Că i ului Pe tru Persoa e Vârst ice Sf. Spirido  Galați 
fu țio ează î  regi  de zi î tre orele .00- 15.  i i zile pe săptă â ă, fur izâ d servi ii 
de atură psihologi ă, î  aza prevederilor Legii nr. 17/2000 privi d asiste ța so ială a 
persoa elor vârst i e, repu li ată și a tualizată și Legea nr. 213/2004 privind exercitarea 

profesiei de psiholog u drept de li eră pra ti ă, î fii țarea, orga izarea și fu țio area 
Colegiului Psihologilor din România.  

Ca i etul psihologi  răspu de soli itărilor di  adrul i stituției, a parte i tegrată a e hipei 
multidisciplinare, într-o largă paletă de servi ii:  
-     investigarea psiho etri ă și psihopatologi ă î  toate sferele fu țiilor și pro eselor 
psihi e ate ție, e orie, gâ dire, afe tivitate, perso alitate , u deter i ări a titative și 
i terpretări alitative, e  pot pu e î  evide ță odifi ările și tul urările og itive și/sau 
afectiv - otivațio ale are i tervi  î  stările patologi e sau î    pro esul fires  de 



î ătrâ ire și are pot i flue ța i terve țiile terapeuti e, utilizâ d aterii de teste adaptate 
și spe ifi e e pot   i di a  pre o e o alterare a fu țiilor cognitive; 

-     evaluare og itivă, su ie tiv-e oțio ală, o porta e tală și europsihologi ă, 
evaluarea perso alității și a e a is elor de opi g; 
-     întocmirea fișei psihologi e a fie ărui e efi iar  și o itorizarea  a estuia pri  evaluări 
psihologice periodi e a fu țiilor og itiv - i tele tuale î  azul afe țiu ilor ro i e, ai ales 
a elor  dege erative se sta ilește gradul și alitatea a eliorării sau agravării ; 
- sta ilirea și i ple e tarea  progra ului de i terve ție terapeuti ă, investigarea 
psiho etri ă și psihopatologi ă asupra odifi ărilor dege erative ale reierului, tul urările 
cognitive sau afectiv- otivațio ale are i tervi  î  stările patologi e sau î  pro esul fires  
de î ătrâ ire; 
- psihodiag oză, azată pe studiul și u oașterea în profunzime a componentelor 
parti ulare ale vieții psihi e, fur izâ d datele e esare pe tru fu da e tarea și 
oordo area i terve țiilor de sti ulare, opti izare sau re uperare dar și diag osti ului 

difere țial de e ța - depresie sau tul urări de comportament asociate debutului unor boli 
neurologice); 
Beneficiarii au parte de o siliere psihologi ă  pre u  și psihoterapie de s urtă durată 
fo alizată pe pro le ă î  ur a evaluării psihologi e și a a a ezei, u s opul  reșterii 
o plia ței la trata e t î  azul e efi iarilor are ur ează u  trata e t edi a e tos 

de atură psihiatri ă, europsihiatri ă sau oli ro i e  și di i uarea suferi țelor și 
redu erii distresului e oțio al, iar  atu i â d situația o i pu e fa ilia e efi iarului  este 
consiliată î  situații de riză sau stress prelu git pe tru regăsirea resurselor perso ale î  
depășirea a estor stări. 
Din punct de vedere statistic, activitatea la nivelul cabinetului psihologic în anul 2016 se 

prezi tă astfel: 

Rapoarte de psihodiag osti  și evaluare li i ă – 171 din care:  
 Pro edură i ter are – 34; 
 Reevaluare a uală – 137; 

Co tra te de asiste ță psihologi ă – 40; 
Sedi țe o siliere psihologi ă – 850. 
 
Ca i etul edi al di  adrul u itatii oastre fu tio eaza i  ture, fur iza d servi ii de 
asiste ta edi ala i  regi  o ti uu,  de ore di  , i  aza prevederilor Legii r. /  
privi d asiste ta so iala a persoa elor varst i e, u odifi arile si o pletarile ulterioare. 
Perso alul edi al si de i grijire este for at di :  edi ,  asiste te edi ale,  asiste t 
igie ist,  aseur,  i fir iere,  i grijitoare.  
E hipa de i grijire di  adrul i stitutiei tre uie sa ur areas a  o ie tive si a u e : 
- sa ti teas a redo a direa auto o iei varst i ului pri  tratarea olilor, terapie 
re uperativa, re apatarea to usului vital, restituirea  poftei  de viata, rei tegrarea so iala; 
- i  situatia a d a est lu ru u ai este posi il si evolutia se i dreapta spre u  sfarsit 
i evita il, sa ia toate asurile edi ale si orale a atra ul sa sufere at ai puti , sa-i 
ofere u  axi u  de o fort, sa fa iliteze o ta tul per a e t u rudele. 
Di  pu t de vedere statisti , a tivitatea a i etului edi al i  a ul  a o stat i : 
-      o sultatii; 
-    trata e te de i treti ere ol avi ro i i; 
-      ad i istrare edi a e te di  aparatul de urge ta; 



-        gli e ii asurate; 
-      asaje de trata e t si re uperatorii. 
De ase e ea au fost vizitati zil i  e efi iarii i o ilizati si se idepe de ti, au fost tri isi 
atre spitale si poli li i i  e efi iari, di  are au fost i ter ati . 

I  evide tele a i etului edi al au figurat   de ol avi ro i i i  trata e t u u a sau 
ai ulte afe tiu i:  psihi e- ; oala parki so  ;  respiratorii+ se hele TBC - ;  

reu atis ale- ;  ardiovas ulare - ; se hele AVC- ; digestive- ; hepati e ; 
oftal ologi e - ; urologi e - ; dia et zaharat - . 
       
Asiste ta edi ala u atri utii de gestio ar i to este tri estrial e esarul de 

edi a e te, iar o su ul si i ve tarul la edi a e te lu ar. 
 
Rezolvarea pro le elor igie i o-sa itare ale e efi iarilor este posi ila pri tr-o a tivitate 
susti uta a asiste tei de igie a atat i  se torul ali e tar, at si i  se torul de azare. I  
se torul ali e tar s-au efe tuat o trolul per a e t al alitatii ali e telor la pri irea i  
u itate, pe par ursul depozitarii si prepararii lor, igie a spatiilor, te peratura ediului 
a ia t; al ularea si o trolul respe tarii ratiilor ali e tare pe regi uri, verifi area 
igie izarii salilor de ese, u atariei si spatiilor a exe.  
I  se torul azare a tivitatea asiste tei de igie a s-a o retizat pri : o trolul igie izarii 
a erelor, ailor, al oa elor, holurilor si lo urilor de depozitare a gu oiului, o trolul 

respe tarii ir uitelor fu tio ale, asigurarea aprovizio arii u deterge t si ateriale 
a tisepti e, o trolul e hipa e tului de lu ru al perso alului de i grijire,supravegherea 
a tivitatii de dezi fe tie, dezi se tie, deratizare. 
S-a pla ifi at si ur arit efe tuarea o trolului periodi  al salariatilor u itatii. 
In anul 2016 s-a inregistrat un numar de 19 decese, din care 15 in institutie si 4 in spital. 

 

Di  perspe tivă e o o i o-fi a iară s-a a țio at în conformitate cu prevederile Legii 
contabilitatii nr. 82/1991, cu modificarile si completarile ulterioare. Au fost intocmite 
Situatiile fi a iare la ivelul Ca i ului pe tru Persoa e Vart i e Sf.Spirido  Galati, 
respectandu-se prevederile Normelor metodologice privind intocmirea si depunerea 
situatiilor financiare trimestriale ale institutiilor publice. 
La inceputul anului 2016, ca in fiecare an dealtfel, Consiliul de administratie al unitatii a 
stabilit si dezbatut planul strategic anual de lucru al Caminului pentru Persoane Varstnice 
Sf.Spirido  ava d i  vedere faptul a a easta i stitutie asigura ijloa ele u a e, 

materiale si financiare necesare implementarii politicilor si strategiilor ministeriale privind 
asistenta sociala a persoanelor varstnice precum si prevenirea marginalizarii sociale a 
acestora. 

Ca i ul pe tru Persoa e Varst i e Sf.Spirido  Galati are alitatea asi ilata de ordonator 
tertiar de credite, iar documentul oficial de prezentare a situatiei patrimoniului si a executiei 
bugetului de venituri si cheltuieli la data de 31.12.2016 il reprezinta situatiile financiare. 

La ela orarea politi ilor o ta ile di  adrul Ca i ului pe tru Persoa e Varst i e Sf. 
Spirido  Galati s-au respectat conceptele de baza ale contabilitatii, indeosebi: 
contabilitatea de angajare, principiul continuitatii activitatii, dar si celelalte principia care 
guverneaza functionalitatea contabilitatii. Prin politicile contabile s-a urmarit asigurarea de 
informatii pentru intocmirea situatiilor financiare care sa contina date relevante, in vederea 
luarii deciziilor economice necesare bunului mers al institutiei. 



Situatiile financiare la data de 31.12.2016, s-au intocmit pe modelele aprobate de 
prevederile urmatoarelor acte normative: Ordinul Ministrului Finantelor Publice nr. 
2021/2013, Ordinul Ministrului Finantelor Publice privind intocmirea si depunerea situatiilor 
financiare trimestriale ale institutiilor publice la data de 31.12.2016, precum si a unor 
raportari financiare lunare in anul 2016; Ordinele pentru aprobarea reglementarilor 
contabile conform cu directivele europene. 
Pentru a prezenta situatia patrimoniala si financiara a institutiei, s-au respectat urmatoarele 
principii: 
 Principiul continuitatii activitatii presupune ca institutia noastra isi continua in mod 

normal functionarea in viitor, fara modificari majore de activitate; 
 Principiul permanentei metodelor consta in utilizarea acelorasi metode de la un 

exercitiu financiar la altul, asigurandu-se in felul acesta coerenta in timp a informatiilor 
contabile si permitand comparabilitatea datelor in cadrul institutiei; 

 Principiul prudentei: conform acestuia, faptele sunt apreciate in mod just, tinand cont 
de toate angajamentele ce privesc activitatea institutiei si de eventualele deprecieri 
produse asupra patrimoniului; 

 Principiul esentialitatii consta in faptul ca am inscris in rapoartele financiare toate 
informatiile esentiale, in scopul evaluarilor si luarii deciziilor; 

 Principiul independentei exercitiului (contabilitatii pe baza de angajamente), prevede 
ca se va tine cont de toate efectele produse de evenimentele din cadrul institutiei, pe 
masura producerii acestora. Situatiile financiare intocmite pe baza acestui principiu 
ofera informatii despre tranzactiile si evenimentele trecute care au determinat incasari 
si plati, dar si despre resurse viitoare, respectiv obligatiile viitoare de plata. Acest 
principiu se bazeaza pe independenta exercitiului, potrivit caruia veniturile si toate 
cheltuielile se raporteaza la exercitiul la care se refera, fara a tine seama de data 
incasarii veniturilor, respective data platii cheltuielilor; 

 Principiul evaluarii separate a elementelor de active si de pasiv: elementele de active 
si de pasiv sunt evaluate separate, indifferent de continutul lor economic si de 
consecintele pe care la are aceasta evaluare; 

 Principiul intangibilitatii: a insemnat ca bilantul de inchidere din anul precedent este 
egal cu bilantul de deschidere din anul current; 

 Principiul necompensarii: am tinut cont de faptul ca orice compensare intre elemente 
de active si de pasiv sau intre elementele de venituri si cheltuieli nu este admisa; 

 Principiul prevalentei economicului asupra juridicului (realitatii asupra aparentei): 
informatiile prezentate in situatiile financiare sunt credibile, respecta realitatea 
economica a evenimentelor, nu numai forma lor juridical; 

 

Informatiile cuprinse in situatiile financiare sunt relevante pentru nevoile conducerii in 
luarea unor decizii economice, credibile, in sensul ca reprezinta fidel rezultatul patrimonial si 
pozitia financiara a institutiei, sunt neutre, sunt prudente, sunt complete sub toate 
aspectele semnificative. Informatiile contabile care s-au avut in vedere la elaborarea 
situatiilor financiare sunt relevante, credibile, comparabile si inteligibile. 

Toate activele intrate in institutie sunt corelate cu bugetul si cu planul anual de achizitii. 
Activele sunt evaluate la costul de achizitie. 
Contabilitatea stocurilor se circumscrie metodei inventarului permanent. Receptionarea se 
face cu indeplinirea conditiilor standard si a procedurilor de livrare acceptate si prevazute in 



contractile incheiate cu furnizorii. Stocurile sunt evaluate la costul de achizitie si gestiunea 
lor se realizeaza dupa metoda cantitativ-valorica. 
Sistemul de evidenta contabila a miscarilor din cadrul conturilor de disponibilitati este apt sa 
furnizeze informatii cu privire la detalierea tuturor fluxurilor de numerar prin corespondenta 
cu destinatia sau provenienta acestora. 
Datoriile evidentiate in bilant sunt clasificate dupa natural or in datorii catre furnizori, 
datorii salariale si fiscal. 
Platile s-au efectuat cu respectarea prevederilor legale in vigoare. 
Situatiile financiare la data de 30.09.2016 ofera o imagine fidela a activelor, datoriilor, 
pozitiei financiare, performantei financiare si rezultatului patrimonial. 
I  adrul i stitutiei se asigură circuitul documentelor financiar-contabile prin organizarea 
Procedurii privind organizarea activitatii de control financiar preventiv. Persoanele care isi 
desfasoara activitatea in cadrul compartimentului financiar, au stabilite prin fisa postului 
sarcinile, responsabilitatile si termenele de realizare a sarcinilor ce le revin. Activitatea de 
exercitare a controlului financiar-preventiv s-a organizat prin decizie a directorului. 
Pentru inregistrarea amortizarii activelor fixe, institutia aplica metoda liniara de inregistrare. 

Bugetul de venituri si cheltuieli aprobat pentru anul 2016, a cuprins resursele financiare 
necesare finantarii cheltuielilor care privesc buna desfasurare a activitatii institutiei. Astfel, 
veniturile si cheltuielile au fost fundamentate pe baza principalilor indicatori, si anume: 
- capacitatea locurilor in camin (160 de locuri); 
- numarul mediu de asistati 144; 
- costul mediu lunar (690 lei/750lei/810lei/luna); 
- contributia de intretinere datorata de fiecare asistat in parte; 
- capacitatea locurilor la CUPA este de 100 de locuri, iar numarul mediu al beneficiarilor este 
75. 
- baza materiala existenta; 
- numarul de posturi efectiv ocupate; 
- fondul total de salarii, etc. 
Bugetul de venituri si cheltuieli aprobat initial a fost rectificat in cursul executiei Trimestrului 
IV 2016. 

Astfel, evolutia prevederilor bugetare la finele trimestrului IV 2016, se prezinta astfel: 
           

 Prevederi 

Initiale 

Prevederi 

Definitive 

Incasari realizate 

(plati, chelt.efect.) 

Venituri totale din care: 3.115.000,00 3.622.000,00 3.575.208,92 

- Subventii de la bugetul local 2.175.000,00 2.582.000,00 2.527.099,92 

- Venituri proprii 940.000,00 1.040.000,00 1.048.109,00 

Plati totale   3.575.208,92 

Cheltuieli efective totale   3.483.369,06 

 
Veniturile proprii efectiv incasate in suma de 1.048.109,00 lei  provin din incasarea 
contributiilor de intretinere datorate de asistatii unitatii, dupa cum urmeaza: 



- venituri din contributii restante din anul 2015  –            12.009,00 lei 
- venituri din contributii aferente anului curent –       1.036.100,00 lei 
Veniturile incasate din contributii sunt mai mari decat cele estimate datorita cresterii 
numarului de beneficiari. 
Subventiile finale alocate pe total Capitol 68.00.04 au fost in suma de 2.527.099,92 lei, 
repartizate astfel: 
 - CHELTUIELI DE PERSONAL                                     - 1.768.727,00 lei 
 - CHELTUIELI CU BUNURI SI SERVICII                   -   527.286,25  lei 
 - CHELTUIELI CU INVESTITII             -   231.086,67 lei 
Unitatea  a beneficiat  de donatii de bunuri in valoare de 7.357,48 lei, dupa cum urmeaza: 
alimente 6.976,50 lei si materiale de igiena 380,98 lei. 

Procentul de realizare a executiei bugetare rezultat ca urmare a platilor efectuate la finele 
Trimestrului IV 2016 este de 100%, unitatea ramanand cu sold 0 lei la incheierea exercitiului 
bugetar, iar plata cheltuielilor s-a facut in limita creditelor bugetare aprobate si cu 
respectarea prevederilor Normelor metodologice de aplicare a Ordinului 1792/2004 cu 
privire la angajarea, lichidarea, ordonantarea si plata cheltuielilor. Atat platile cat si 
cheltuielile au fost inregistrate in contabilitate pe articole si alineate. 

Referitor la bilantul contabil imobilizarile corporale si necorporale sunt inregistrate in bilant 
la cost de achizitie plus diferente din reevaluare minus amortizarea cumulata. Activele fixe 
necorporale sunt evidentiate in contul 2080100 si 2080200 si au o valoare de 39.823,33 lei. 
Activele fixe corporale sunt evidentiate in conturi de active fixe corporale 2110000, 
2120000, 21300100, 2130200, 2130300, 2140000 si au o valoare de 12.932.274,02 lei fata 
de aceeasi perioada a anului trecut inregistrandu-se o crestere de 222.948,58  lei, crestere 
determinata  de valoarea achizitiilor din anul 2016. Activele corporale in curs in valoare de  

.  lei i registrate i  o tul  A tive i  urs  su t repreze tate  de studiile de 
prefeza iliate, feza ilitate si proie t Clu  so ial , elelalte heltuieli ur a d a fi i registrate 
in momentul receptiei finale a lucrarilor care s-au derulat prin intermediul ordonatorului 
principal de credite.  

Stocurile institutiei la data de 31.12.2016 sunt in suma de 705.188,21 lei si cuprind:  
- stocuri de materiale consumabile                           -    20.029,70 lei 
- stocuri BCF                                                                                     -      4.000,00 lei 
- stocuri alimente                  -     37.259,88 lei 
- stocuri medicamente si materiale sanitare                          -       9.894,56 lei 
- stocuri de natura obiectelor de inventar                          -   634.004,07 lei 
Stocurile s-au inregistrat in contabilitate la cost de achizitie. 
La 31.12.2016 unitatea inregistreaza creante evidentiate in contul 4110101 in suma de 
20.236,00 lei reprezentand c/v contributii restante la finele trimestrului. La finele 
Trimestrului IV 2016 unitatea inregistreaza datorii evidentiate in conturile 4010100, 
4210000, 4270100, 4280101, 4310000, 4440000, 4370000 in suma de 275.136,34 lei, datorii 
provenite din facturi furnizori neachitate la finele perioadei, salarii si contributii aferente pe 
luna Decembrie 2016 

La data de 31.12.2016 rezultatul patrimonial al exercitiului evidentiat in contul 121 
reprezinta un excedent in valoare de 107.424,34 lei stabilit astfel: 
 
 - Total venituri operationale                         - 3.590.793,40 lei  



 - Total cheltuieli operationale                      - 3.483.369,06 lei 
 - Rezultat din activitatea operationala(excedent)      -    107.424,34 lei 
La data de 31 decembrie 2016 cheltuielile efective ale Caminului pentru Persoane Varstnice 
Sf.Spirido  Galati su t i  su a de . . ,  lei si se o pu  di  heltuieli u salariile si 

contributiilor aferente, cheltuieli cu stocurile consumabile, serviciile executate de terti, 
cheltuieli de capital reprezentand amortizari si alte cheltuieli operationale.  
Cheltuielile prezentate in contul de executie al institutiei se prezinta astfel: 
- CHELTUIELI CURENTE           -  3.391.712,07 lei 
- cheltuieli de personal            - 1.850.575,00 lei 
- cheltuieli cu bunuri si servicii           - 1.541.137,07 lei 
- CHELTUIELI DE CAPITAL            -      91.656,99 lei 
Platile in perioada 01.01.2016– 30.09.2016 au fost in suma de 3.575.208,92 lei. Plata 
cheltuielilor s-a facut in limita creditelor bugetare aprobate si cu respectarea prevederilor 
Normelor metodologice la Ordinul 1792/2004 cu privire la angajarea, lichidarea, 
ordonantarea si plata cheltuielilor. Incheierea exercitiului financiar pe trimestrul IV 2016 a 
necesitat efectuarea prealabila a unor operatiuni care sa asigure reflectarea corecta in 
bilantul contabil a activelor si pasivelor. Patrimoniul institutiei este organizat in 6 gestiuni si 
anume: de alimente, de materiale consumabile, materiale de natura obiectelor de inventar 
in depozit, materiale de natura obiectelor de inventar in folosinta, de mijloace fixe si de 
medicamente si materiale sanitare. In urma verificarii si confruntarii stocurilor nu au rezultat 
plusuri sau lipsuri in gestiune, nu au fost constatate deprecieri de bunuri. 

Serviciul juridic a i trepri s ur ătoarele: 

- au fost î to ite și avizate de iziile  pe tru salariaţii are î  ursul a ului  au tre ut la 
treapta superioară de ve hi e 

- au fost î to ite şi alte de izii are au avut legătură u desfăşurarea a tivităţii i stituţiei 
- prin apli area oug r. / , privi d a hiziţiile pu li e, u odifi ările şi o pletările 
ulterioare, toate produsele/lu rările/servi iile, su t a hiziţio ate u ai pe ază de referat, 

otă justifi ativă, ofertă şi o tra t, utilizâ du-se în mod frecvent s.e.a.p. – ul  

- toate a tele adiţio ale şi o tra tele pe tru a hiziţio area de produse, lu rări şi servi ii au 
fost reda tate şi avizate u respe tarea prevederilor legale 

- o silierul juridi   avizează pe tru legalitate toate o tra tele, a tele adiţio ale, încheiate 

u e efi iarii i stituţiei 
- aport susţi ut pe tru realizarea aterialelor privi d sta ilirea ostului ediu lu ar de 
î treţi ere, o trol i ter  şi diverse 

- î  ur a pro ovării a ţiu ilor î  i sta ţă şi a tuturor pro edurilor ulterioare, debitele 

reate la ivelul i stituţiei s-au diminuat considerabil, unele dintre acestea fiind recuperate 

integral 

- pro edurile de lu ru e esare desfăşurării a tivităţii o parti e tului juridi  şi al 
o parti e tului i ter  privi d a hiziţiile pu li e su t actualizate de câte ori este nevoie 

- persoa ele respo sa ile u să ătatea şi se uritatea î  u ă și situații de urge ță su t 
i for ate î  od o ti uu asupra odifi ărilor legislaţiei spe ifi e o ie tului de a tivitate. 

tot la acest capitol consilierul juridi  o itorizează u axi ă ate ţie respe tarea î tregii 
pro eduri privi d a tivitatea o itetului de să ătate şi se uritate î  u ă. 



- monitorizarea modului de a hitare a o tri uţiei lu are de î treţi ere pe tru a preve i 
crearea de noi debite. 

 

Di  pu t de vedere ad i istrativ a tivitatea di  ursul a ului  a fost î s risă î  li ia 
a ilor pre ede ți, î  dire ția asigurării fu țio ării i frastru turii afere te î  o diții de 
sigura ță pe tru e efi iari și salariați. O o po e tă i porta tă a o stat î                                                              
asigurarea de lu rari, produse de i treti ere si prestari de servi ii. A fost sta ilit e esarul de 

ateriale si u uri di  dotare pri  referate de e esitate. Au fost o itorizate ur ătoarele 
servi ii: 
- asigurarea fur izării utilităţilor: apă re e, e ergie ele tri ă, apă aldă, e ergie ter i ă şi 
gaze aturale la para etrii e esari desfăşurării a tivităţilor di  adrul u itatii. S-a facut un 
necesar de consum gaze naturale catre biroul vamal pentru obtinerea de scutire de la plata 
accizelor; 
- s-a efectuat verificarea si plata facturilor ce vizeaza serviciile de salubritate, cablu TV, 
internet; 
- s-a asigurat functionarea in bune conditii a autoutilitarelor din dotare, prin mentinerea 
starii tehnice corespunzatoare in efectuarea la timp a reviziilor tehnice anuale a verificarilor 
si reparatiilor  si a remedierii defectiunilor aparute, cat si achizitionarea de bonuri valorice 
pentru motorina, completarea si realizarea evidentei lunare a foilor zilnice de parcurs 
pentru    autoutilitarele din dotarea institutiei si monitorizarea consumului de carburanti; 
- au fost efectuate achizitionarea de materiale consumabile – birotica, papetarie pentru 
toate compartimentele, cat si asigurarea serviciilor de telefonie fixa si mobile; 
- birourile au fost dotate cu calculatoare si extinctoare P5; 
- au fost asigurate materialele de curatenie pentru institutie cat si lucrari de igienizare, 
deratizare si dezinsectie  prin intermediul  personalului propriu; 
 
In urma apro ării planului de investitii unitatea a fost dotata cu sistem de supraveghere 
video concomitent cu asigurarea surselor neintreruptibile de curent electric pentru 
camerele video. 
 

Pacul Tudor Vladimirescu  are î prej uiește căminul a fost intretinut prin toaletarea 
arborilor cat si cosirea gazonului cat si prin adunarea frunzelor si crengilor uscate. 
 
Desfasurarea a tivitatii a ti ei  este asigurata o for  u ei pla ifi ari i  s hi uri de ate 

h, i to irea e iului zil i  este fa uta i  aza u ui retetar si a u ei liste de e iu la are 
parti ipa, u atarul, agazi erul si ad i istratorul si realizarea al ului e esar privi d 
a titatile de ali e te, ti a d o t de e iu si u arul de e efi ari. 

      Î u atatirea o ti ua a alitatii servi iilor de hra ă a ordate a fost aterializată î  a ul 
 pri  a hiziția u ui grill profesio al si fripteuza gaz du la, asi a pe tru uratat artofi 

ele tri a si a u ui frigider verti al  usi i ox. Totodata pe tru oder izarea u atariei au fost 
fa ute a hizitii de  o ilier de u atarie ese  de i ox, raft i ox pli  pe tru agazie at si 
u  dulap i ox u  rafturi de depozitare . Su a i vestita pe tru oder izarea se torului 

u atarie a fost de .  lei.  
Au fost efe tuate reparatii i  se tor u atarie la aragazul profesio al u  o hiuri  pe tru  
gatit pri  i lo uirea pieselor ter o uple si ro i eti pe tru uptor . 
 
Desfasurarea a tivitatii spalatoriei  este asigurata o for  u ei pla ifi ari i  s hi uri de 



ate h. Pe tru u a desfasurare  a a estui se tor a fost realizata o i vestitie pe tru 
a hizitio area  u ui us ator profesio al  u o apa itate de us are pa a la  kg de le jerie 
iar ti pul de us are a le jeriei s-a redus la  i ute. Astfel pretul de a hizitie  a a estui 

ijlo  fix este de  lei. Pe tru u a desfasurare a se torului spalatorie su t fa ute 
referate de e esitate pe tru a hizitio area de ateriale de urate ie deterge ti, produse 
de al ire a le jeriei si a alsa ului . 
 
I  ajutorul perso alulului de i grijire a persoa elor u varste i ai tate  s-a dispus i  pla ul 
de a hizitii pe a ul   u pararea de elevatoare pe tru persoa e u diza ilitati. A estea 
su t utilizate doar pe tru ridi area sau o orarea pa ie tului u pro le e de deplasare 
severe. Ridi area sau o orarea pa ie tului se fa e pri tr-o po pa hidrauli a, are este 
a tio ata a ual.  
Au fost a hizitio ate uste sile pe tru igie a orporala a e efi iarilor u ghiere, aparate de 

ar ierit, asi a de tu s  u su a totala de  lei. 
 
Î  e trala ter i ă afe er tă ă i ului a fost fa uta a hizitia si reparatia la po pa de 
re ir ulare si supapa de sigura ta u ir uit ACM. Tot i  i i ta e tralei ter i e s-au fa ut 
verifi ari si pro e la aza e. Au fost efe tuate uratarea si verifi area osurilor de fu  de la 
e trala ter i a si u atarie, at si  asurarea rezi te tei de dispersie la prizele de pa a t 

si o ti uitatii ulului de prote tie la toate e hipa e tele di  dotarea ă i ului.  
Au fost i to ite referate de a hizitio are servi ii de i treti ere/reparatii si ISCIR-rizare la 
as e soarele di  dotarea u itatii.  
Au fost fa ute  lu rări de î treţi ere, verifi are, revizii, î lo uiri de piese sau reparaţii ure te 
pe tru a putea o ti e ISCIR-rizarea elor  as e soare di  dotarea Ca i ului pe tru 
Persoa e Varst i e "Sf. Spirido ". 
Servi iul de paza este asigurat de perso al propriu spe ializat si autorizat, fii d o ligat să 
u oas ă şi să respe te î datoririle e-i revi , fii d dire t răspu zător pe tru paza şi 

i tegritatea o ie tivelor, u urilor şi valorilor î redi ţate. 
Perso alul este i struit  î  o for itate u prevederile legislaţiei î  vigoare şi parti ipă 
periodi  tri estrial  la i stru taje.  
A tivitatea de i struire a salariaţilor î  do e iul situaţiilor de urge ţă se desfăşoară la 
a gajare și  periodi  î  o for itate u prevederile legislative di  do e iu, potrivit 
grafi ului şi te ati ii a uale de i struire î to ite şi apro ate pe ategorii de perso al. 
Au fost i to ite raporturile de evaluare a apa itatii de aparare i potriva i e diilor la 

ivelul Ca i ului pe tru Persoa e Varst i e "Sf. Spirido  " pe tru perioada ia uarie - 
de e rie, otele de o trol si he klist-urile privi d odul de pu ere i  apli are a 

asurilor de preve ire a i e diilor apro at de dire torul u itatii. Dease e ea a fost 
i to it pla ul a ual de pregatire  si  i struire a salariatilor u te ati a pe tru i stru taj. 
Perso alul este i struit  î  o for itate u prevederile legislaţiei î  vigoare şi parti ipă 
periodi  tri estrial  la i stru taje pra ti -apli ative privi d utilizarea ijloa elor de pri ă 
i terve ţie pe tru sti gerea i e diilor exti toare . 
Pe tru alar area perso alului u itatii a fost o tata o sire a i terioara uto  de pa i a , 
pe tru adu area si eva uarea a efi iarilor, a u urilor ateriale dar si a salariatilor. Au fost 
a hizitio ate u  u ar de  sti gatoare P , au fost rea tualizate pla ul de orga izarea a 
i terve tiei pe tru fie are se tor. Au fost efe tuate o troale de ătre ISU si Prote tia Civila, 

u au rezultat ereguli. 
  



Director, 

Adria  Da iel SUBAȘU 


