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ACTIVITATEA CE SE VA DESFĂ

 
 
Îngrijirea, recuperarea, efectuarea tratamentelor la beneficiarii centrului

Servicii, și activități specifice serviciului de asistență socială și psihopedagogie pentru 
centrului. 
 
 
Efectuărea curățeniei, igienizării și dezinsecției spațiilor de cazare 
alimentația zilnică a beneficiarilor 

 
Aprovizionarea ritmică a unităţii cu alimente, materiale intre
sanitare, piese schimb, reparații și altele 

Întreținere și reparații curente a instalaţiilor termice, de furnizare a 
menajere, instalaţii electrice și utilaje bloc alimentar, spăl
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CE SE VA DESFĂȘURA RESPONSABIL

la beneficiarii centrului 

Coordonator birou 
specialitate-Asistent medical 
Medic  
Asistente medicale
Maseur, 
 Kinetoterapeut 
Infirmiere de serviciu

ță socială și psihopedagogie pentru beneficiarii Asistent social 
Psihopedagog 

țiilor de cazare , a igienei personale a și 

Coordonator birou personal de 
specialitate-Asistent medical 
Asistente medical
Infirmiere  
Îngrijitoare  
Spălătorese, Lenjerea
Muncitori califica

Aprovizionarea ritmică a unităţii cu alimente, materiale intreținere, medicamente și materiale 
Contabil șef, - 
 Coordonator birou personal de 
specialitate- Asistent medical 
 Inspector specilitate, 

instalaţiilor termice, de furnizare a apei potabile si celei calde 
, spălătorie şi lenjerie  

Muncitor calificat Fochist
Muncitor calificat Electrician
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                                                                                 APROB  
                                                                                        DIRECTOR           

               Arsinica Nemțanu                                                                                                                             

 
RESPONSABILI 

TERMEN 
REALIZARE 

irou personal de 
Asistent medical șef 

Asistente medicale 

 
Infirmiere de serviciu 

 
 

Permanent 

 
Permanent 

birou personal de 
Asistent medical șef 

medicale  

Lenjerease 
i calificați bucătărie 

 
 
 

Permanent 

Coordonator birou personal de 
Asistent medical șef 

Inspector specilitate, Magaziner 

 
 

Permanent 

Muncitor calificat Fochist 
Muncitor calificat Electrician 

 
Permanent 
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Coordonarea activităților de terapie ocupațională cu  beneficiarii. 

Instructor ergoterapie 
Muncitor calificat Fochist 
Muncitor calificat Electrician 
Muncitor calificat bucătărie  
Infirmiere de serviciu 
Îngrijitoare de serviciu 

 
 
 
 

Permanent 

Verificarea punctelor vulnerabile ale unității sub aspectul respectării normelor privitoare la 
situațiile de urgență și la paza unității. 

Instr.ergoterapie- Persoană 
desemnată responsabil Sit.Urg. 
Paznic de serviciu. 

 
Permanent 

Organizarea sărbătoririi în mod festiv a zilelor de nastere,a beneficiarilor, zilei persoanei cu 
handicap și ziua persoanei de vârsta a 3 a 

Psihopedagog 
Magaziner 

 
Lunar 

 
Realizarea de excursii, si activități de petrecere a timpului liber în exteriorul instituției. 

Coordonator birou personal de 
specialitate-Asistent medical șef 
Asistent medical de serviciu 
Psihopedagog 

Trimestrial 
(funcție de fondurile 

disponibile) 

Amenajarea spațiilor verzi din incinta instituției Instr.ergoterapie 
Paznic de serviciu 
Muncitor calificat 

Aprilie-Iunie 
(funcție de fondurile 

disponibile) 
Realizarea de activități specifice sărbătorilor anuale de iarnă și pascale, cu participarea societății 
civlie. 

 
Psihopedagog 

 
Aprilie – Decembrie 

 
 
Aprovizionarea cu furaje necesare animalelor din  G.A. a unității 

Inspector spec. 
Instr.ergoterapie 
Muncitor calificat 

Iulie- August -
Noiembrie  

 
Aprovizionarea cu legume și prepararea conservelor pentru sezonul rece 

Magaziner 
Instr.ergoterapie 
Muncitor calificat bucătărie  

 
Septembrie 

Recoltarea de ciuperci, urzici și alte plante medicinale în cadrul activității de terapie ocupațională  
Instructor ergoterapie 
 

 
Septembrie-
Octombrie 

 
 
Rebilitarea sistem video supraveghere exterior incinta CIA Tg Neamț 

Director 
Contabil sef 
Inspector specialitate achizitii 

 
În functie de bugetul 

alocat 
 
Lucrari imprejmuire teren C.I.A. Tg. Neamt 

Director 
Contabil sef 
Inspector specialitate achizitii 

În functie de bugetul 
alocat 
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Documentatie tehnico-economica de executie reabilitare, modernizare, mansardare si extindere 
pavilion central – administrativ si bloc alimentar 

Director  
Contabil sef 
Coodonator personal specialitate 
Inspector specialitate achizitii 

În functie de bugetul 
alocat 

Documentatie tehnico – economica executie centrala fotovoltatica pentru reducerea costurilor cu 
energia electrica 

Director 
Contabil sef 
Inspector specialitate achizitii 

În functie de bugetul 
alocat 

 
Realizare de dotari independente pentru fiecare obiectiv 

Director  
Contabil sef 
Coodonator personal specialitate 
Inspector specialitate achizitii 

În functie de bugetul 
alocat 

 
Documentatie privind infiintarea unei livezi 

Director  
Contabil sef 
Coodonator personal specialitate 
Inspector specialitate achizitii 

În functie de bugetul 
alocat 

                                                                                
                                                                                                                           ÎNTOCMIT 

                                                                                                                                         Instr.ergoterapie 
                                                                                                                                              Azoitei Cătălin 

                                                                          


