PRIMARIA ORAS RACARI
CENTRUL REZIDENTIAL PENTRU PERSOANE VARSTNICE RACARI
ORAS RACARI, SAT GHERGANI, STR. NUCILOR NR.2
JUD.DAMBOVITA

„CENTRUL REZIDENTIAL PENTRU PERSOANE VARSTNICE RACARI”

MATERIAL INFORMATIV

INFORMAȚII GENERALE PRIVIND SERVICIUL SOCIAL
Centrul se află situat în orașul Răcari , sat Ghergani , Județul Dambovița , este înființat și
administrat de către furnizorul U.A.T. Orașul Răcari, acreditat conform Certificatului de acreditare seria
A.F. nr. 004163/05.11.2018, deţine Licenţa de funcţionare provizorie nr. 4241/20.06.2019 și poate
deservi un număr de 51 beneficiari .
Ansamblul intregului Centru se compune din cladiri desfasurate pe o arie de 1873 mp, cu regim
de inaltime P. Cladirile sunt dotate cu instalatii complexe, incalzire centrala – fiecare cladire dispune de
centrala termica, instalatii sanitare cu apa rece si calda – fiecare pavilion dispune de boilere electrice,
pavilionul cel mai mare avand si panouri solare, instalatii electrice de iluminat si prize.
Toate camerele si restul incaperilor (bai, holuri, sali de mese, cabinete medicale, vestiare,
bucatarie, spalatorie, administrativ) au pardoseli din placi de gresie. Camerele, holurile si spalatoria sunt
zugravite cu vopsea lavabila alba, baile, bucataria, cabinetele medicale si holul au soclu din faianta pe o
inaltime de 1.5m.
Usile exterioare, ferestrele, iar in Pavilionul B si la spalatorie absolut toata tamplaria, sunt din
PVC cu geamuri termopan. In Pavilionul C usile interioare sunt din lemn, vopsite cu vopsea in ulei alba.
Ansamblul Centrului este compus din trei cladiri, in regim parter, intr-una functionand spalatoria
si doua functionand ca pavilioane pentru beneficiari si in componenta carora intra dormitoarele, blocul
alimentar, sala de mese, magazia pentru alimente, magazia pentru materiale, grupurile sanitare,
cabinetele medicale, vestiarele, birourile.
1. Spalatoria are are o suprafata de 85 mp si in dotare patru masini automate de spalat rufe
semiprofesionale, un uscator profesional pentru rufe, boiler electric, centrala electrica pentru caldura,
cada pentru dezinfectat, chiuveta, masa de calcat, fier de calcat, masina de cusut mecanica, dulapuri

pentru depozitat lenjeria. Cladirea este prevazuta, conform normelor, cu doua usi de acces, una pentru a
primi rufele murdare, iar cealalta pentru a putea elibera lenjeria curata.
2. Pavilionul B, numai parter, functioneaza parte cu destinatie administrativa (birouri), parte cu
destinatie cabinet medical, dormitoare pentru beneficiari, grupuri sanitare pentru personal si beneficiar,
sala de servit masa si recreere.
Partea de cladire ce functioneaza ca administrativ este impartita astfel:
* birou asistenta sociala, 38.74 mp, este dotat cu scaune din piele cu spatar, dulapuri si rafturi
pentru dosare, calculatoare cu monitoare si imprimante, frigider, chiuveta;
* birou sef Centru si contabilitate, 12.47 mp, este dotat cu aparat xerox, birouri si masa sedinte,
rafturi pentru dosare, calculator cu monitor si imprimanta, scaune din piele;
* camera centrala unde este instalata centrala termica pe gaze, boiler electric pentru asigurarea
apei calde;
* grup sanitar, 2.68 mp, unde sunt doua chiuvete si o toaleta;
* hol, 20 mp, unde este instalat un aparat de aer conditionat;
* magazine material sanitare, 34.20 mp, dotata cu masa cu blat de melamina si picioare de inox,
scaune plastic, dulap pentru acte, toaleta, chiuveta
* magazie materiale, 13.50 mp, dotata cu rafturi pentru depozitat materialele si obiectele de
inventar;
* morga, 7.43 mp, are pardoseala din gresie si este dotata cu o masa pentru sicriu si cu un
aparat de aer conditionat.
Cealalta parte cuprinde cabinetul medical, grup sanitar pentru personal, grupuri sanitare pentru
beneficiari, dormitoare, spatiu pentru servit masa, impartite astfel:
* cabinetul medical, 14.04 mp, are dulap instrumentar, un frigider si un televizor, dulap vestiar
pentru echipament;
* dormitorul nr.1, 18.98 mp, are trei paturi, cu noptiere, dulap pentru haine si televizor;
* dormitorul nr.2, 17.55 mp, are trei paturi, cu noptiere, frigider, televizor, dulap pentru haine;
* sala pentru servit masa si recreere, 17.48 mp, dotata cu chiuveta, canapea, fotoliu, televizor,
mese cu scaune, cuptor cu microunde;
* grupul sanitar pentru beneficiari, 9.64 mp, are toaleta, cabina de dus si doua chiuvete.. Pe hol
exista si un aparat de aer conditionat.
* grup sanitar personal, 2.5 mp, are dus, chiuveta si toaleta;

* dormitorul nr.3, 25.83 mp, are trei paturi cu noptiere, chiuveta, dulapuri pentru haine,
televizor si frigider;
* dormitorul nr.4, 20.14 mp, are trei paturi cu noptiere si dulap haine, televizor, chiuveta;
* dormitoarele 3 si 4 dispun de grup sanitar propriu pentru ambele camere, 3.65 mp, dotat cu
dus si toaleta.
3. Pavilionul C, numai parter, are in dotare un cabinet medical, opt dormitoare, noua grupuri
sanitare pentru personal si beneficiari, bloc alimentar, magazie pentru alimente, sala de mese si
recreere, camera tehnica cu doua centrale termice pe gaze, impartite astfel:
* Cabinetul medical are calculator cu monitor si imprimanta, pat pentru consultatii, dulap
instrumentar, frigider, masa cu scaune, etuva sterilizare, carje, cadre pasitoare pentru beneficiari.
Dulapul instrumentar are in dotare tensiometru, trusa mica chirurgie, stetoscop, casolete, glucometru,
sonde, termometru.
Dormitoarele au paturi, noptiere, dulapuri pentru haine, frigider, televizor sau aparat radio.
Grupurile sanitare dispun de chiuvete, toalete si cabine de dus, boilere electrice pentru apa calda.
Blocul alimentar e dotat cu un aparat de aer conditionat, doua masini de gatit profesionale cu
cate 5 arzatoare si cuptor, hota, chiuvete din inox pentru spalarea zarzavatului, a carnii, a vaselor, doua
mese cu blat din inox alimentar, mixer, prajitor paine, masina electrica pentru tocat carnea, cantar,
rafturi pentru vesela, frigidere, lada pentru paine, lada frigorifica, vesela necesara pentru beneficiari si
pentru prepararea hranei (farfurii, cani de ceai si de supa, cosuri pentru paine, tacamuri, oale, cratiti,
tigai, cutite profesionale, tavi – toate din inox).
Magazia de alimente are in dotare rafturi, frigidere, lazi frigorifice, cantar, aparat aer
conditionat, feliator profesional pentru mezeluri. Sala de mese are scaune tapitate cu piele, mese cu
picioare din inox si blat din melamina, televizor. Cladirea are un hol pe toata lungimea ei, la ale carui
capete sunt montate doua aparate de aer conditionat. Vestiarul infirmierelor are frigider, masa, scaune,
dulapuri pentru echipament, cuptor cu microunde.
In curtea Centrului exista o cladire care adaposteste hidroforul, pompa de alimentare a
instalatiei de incendiu si bazinul de decantare.
Exista in dotarea unitatii si o morga dotata cu aparat de aer conditionat, unde sunt depusi
beneficiarii decedati pana se elibereaza certificatul de deces si sunt luati de familie.
La intrarea in incinta Centrului exista o cabina din pvc pentru personalul de paza.

In curtea spatioasa au fost saditi pomi fructiferi si vita de vie, amenajandu-se o livada de meri,
caisi, pruni, nuci, peri. In curte sunt de asemenea o multime de flori tot timpul anului, salcii, salcami, tot
ansamblul semanand cu un parc.
Deoarece spatiul a permis acest lucru, a fost construit un foisor amenajat cu masa din lemn
unde beneficiarii isi pot petrece timpul, iar sub foisor a fost amenajat beciul pentru legume si conserve.
Centrul dispune de adaptări specifice pentru persoane cu dizabilități: intrările în unitate sunt
prevăzute cu rampe cu balustrade , mână curentă , grupuri sanitare adaptate .
PERSONALUL CENTRULUI
Centrul funcționează cu un număr de 58 salariați , din care : șef centru, asistenți medicali , asistent
social, infirmiere , administrator, bucătari, paznici , muncitori întreținere .
Asistența medicală de specialitate este asigurată de un medic de familie , în baza unui contract de
voluntariat .
CONDITII DE ADMITERE
CRITERII DE ELIGIBILITATE ALE BENEFICIARILOR de servicii de îngrijire în Centru :
1) Este persoană vârstnică în sensul Legii nr.17/2000 privind asistenţa socială a persoanelor vârstnice,
adică este persoană care a împlinit vârsta de pensionare stabilită de lege;
2) Are domiciliul stabil în orașul Răcari sau alte localitati din Jud. Dâmbovița;
3) Nu are familie sau nu se afla in intretinerea unei / unor persoane obligate la aceasta, potrivit
dispozitiilor legale in vigoare;
4) Nu are locuinta si nici posibilitatea de a-si asigura conditiile de locuit pe baza resurselor proprii.
5) Nu realizeaza venituri proprii sau acestea nu sunt suficiente pentru asigurarea ingrijirii necesare
6) Nu se poate gospodari singura sau necesita ingrijire care poate fi asigurată prin personalul specializat
al căminului;
Îngrijirea persoanelor vârstnice în centru reprezintă o măsură de asistenţă socială şi poate fi dispusă
numai pentru persoane care îndeplinesc cumulativ:
a) criteriile de eligibilitate de la pct 1-3 (obligatoriu)
b) cel putin unul dintre criteriile de la pct. 3-6
CRITERII DE PRIORITATE
Accesul unei persoane vârstnice în cămin se face avându-se în vedere următoarele criterii de prioritate:
a) are domiciliul in orașul Răcari
b) nu se poate gospodări singură;

c) este lipsită de susținători legali sau aceștia nu pot să își îndeplinească obligațiile datorită stării de
sănătate sau situației economice și a sarcinilor familiale;
e) nu are locuință și nu realizează venituri proprii.
ADMITEREA IN CENTRU – CONTRACTUL DE SERVICII
Solicitantul completeaza si depune la registratura Primariei cererea de admitere , insotita de
urmatoarele documente : acte identitate persoana varstnica – copie , acte care dovedesc venitul
persoanei varstnice- cupon pensie sau , in cazul persoanelor fara venituri , document Administratia
financiara din care rezulta ca nu realizeaza venituri , declarative notariala a sustinatorului legal /
apartinatorului cu privire la achitarea contributiei de intretinere in centru a persoanei varstnice si a
inhumarii acesteia in caz de deces , adeverinta de la medical de familie din care sa reiasa afectiunile ,
tratamentele urmate si faptul ca persoana varstnica nu se afla in evidenta cu boli contagioase , nu este
incadrata intr-un grad de handicap si poate frecventa colectivitatea , fisa de evaluare sociomedicala (
geriatric ), ancheta sociala efectuata la domiciliul beneficiarului
Admiterea persoanelor vârstnice în centru se face prin dispoziţia emisă în acest sens de către Primar .
La intrarea în centru, beneficiarul, respectiv reprezentantul sau reprezentanţii acestuia semnează
contractul de servicii si angajamentul de plată. Contractul de servicii se incheie la sediul primariei , Comp.
As soc , in trei exemplare , si este semnat de parti.
Dupa stabilirea persoanelor obligate la plata contribuţiei de întreţinere şi a cuntumului sumelor ce le
revin de plătit , se semneaza angajamentului de plată -cu suma pe care o au la plata contribuţiei de
întreţinere.
SERVICIILE OFERITE
Ingrijire și asistență - Rezidenții beneficiază de servicii de:
- Alimentatie corespunzatoare (masa se serveste la ore fixe, de 3 ori pe zi + 2 suplimente; se ține cont
de regimul dietetic prescris de medic, precum și de preferințele alimentare, în limitele posibilităților);
- Igienă personală;
- Supraveghere continuă a stării de sănătățe; administrarea medicației prescrise; asigurarea urgențelor
medicale ; educație sanitară
Evaluare inițială și reevaluări periodice - echipa Centrului efectuează o evaluare inițiala a fiecărui
beneficiar, precum și reevaluări periodice, în baza cărora se stabilesc nevoile beneficiarului , precum si
serviciile ce vor fi asigurate
Servicii de recuperere/reabilitare functionala- terapie de conservare si dezvoltare a autonomiei
personale (meloterapie , educație perceptivă, igiena personală, autogospodărire)

Servicii pentru integrare/reintegrare sociala - readaptare și socializare; terapie ocupațională
(bucătărie, computer, diverse activități gospodărești, activități cu voluntari).
Centrul încurajază și sprijină relația beneficiarului cu familia și comunitatea locală si – de asemenea facilitează accesul la servicii religioase , de însoțire și consiliere
Activități de relaxare și petrecerea timpului liber : Excursii; Programe de divertisment; Concursuri;
Activităţi de recreere în cadrul complexului.
Programul de funcționare al personalului administrativ al Centrului :
-

De luni pana vineri între orele 08:00-16:30.

Orele in care este permis sa fie vizitati beneficiarii:
-

de luni pana vineri intre orele 10:30 – 16:30;

-

sambata si duminica intre orele 10:30 – 18:00

Sediul:
Oras Racari, sat Ghergani, Str.Nucilor, Nr.2; Jud Dambovița
Telefoane de contact:
-

sef centru, Mitrescu Cristina

-

0751515335

-

administrator, Duta Marin

-

0751167357

-

asistent medical sef, Buia Ioana

-

0761854160

-

asistent social, Enache Ani

-

0769258296

