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 NR. ........../................. 

 
 

RAPORT 
ASUPRA ACTIVITĂŢII DESFĂŞURATE DE ASISTENȚII PERSONALI AI 

PERSOANELOR CU HANDICAP GRAV DIN COMUNA ALUNIŞ ÎN 
SEMESTRUL I AL ANULUI 2019 

 
 

În conformitate cu prevederile art. 40 alin.2 din Legea nr. 448/2006 privind 
protecția si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu 
modificările si completările ulterioare, Compartimentul Asistenta Sociala din 
cadrul aparatului de specialitate al primarului, controlează periodic activitatea 
asistenților personali si prezintă semestrial un raport consiliului local. 

Potrivit art. 29 alin.l din HG nr. 268/2007 pentru aprobarea Normelor 
Metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 448/2006 privind protecția şi 
promovarea drepturilor persoanelor cu handicap,  cu modificările şi completările 
ulterioare, raportul conține cel puțin următoarele: 
- dinamica angajarii asistenților personali;  
- informații privind modul în care se asigură înlocuirea asistentului personal pe 
perioada concediului de odihnă în strânsă legătură cu lipsa sau posibilitatea de 
dezvoltare a centrelor de tip respiro;  
- informații privind numărul de aistenţi personali instruiţi; 
- numărul de controale efectuate şi problemele sesizate. 

Conform prevederilor legale în vigoare, în speță Legea nr.448/2006 - 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare, persoanele cu handicap, 
sunt acele persoane cărora, datorită unor afecțiuni fizice, mentale sau senzoriale, 
le lipsesc abilităţile de a desfăşura în mod normal activităţi cotidiene, necesitând 
măsuri de protecție, în sprijinul recuperării, integrării şi incluziunii sociale. 

Faţă de prevederile legale mai sus menționate, vă fac cunoscute următoarele 
informații: 

1. Cu privire la dinamica angajării asistenților personali şi a acordării 
indemnizațiilor (conform opțiunii): 

Asistent personal al persoanei cu handicap grav - persoana care 
supraveghează, acordă asistenţă şi îngrijire copilului sau adultului cu handicap 
grav, pe baza planului de recuperare pentru copilul cu handicap, respectiv a 
planului individual de servicii al persoanei adulte cu handicap. 
        Părinții sau reprezentanții legali ai copilului cu handicap grav, adulţii cu 
handicap grav ori reprezentanții legali ai acestora, cu excepția celor cu handicap 
vizual grav, pot opta între asistent personal şi primirea unei indemnizații lunare. 

La data de 28.06.2019, existau în evidenta Compartimentului Asistenţă 
Socială un număr de 19 asistenți personali cu contract individual de munca. 

Pe parcursul semestrului I al anului 2019, s-a înregistrat 0  cereri noi şi 1 
încetare. 

Din totalul de 19 asistenți personali, 14 sunt angajați pentru adulţii cu 
handicap grav şi 5 sunt angajați pentru minorii cu handicap grav, 3 nu sunt din 
cadrul familiei, iar 16 sunt din cadrul familiei extinse pana la gradul IV 



(părinţi/bunici, soţ/soţie, fiu/fiică, frate/soră, unchi/mătuşi ai adultului/copilului 
cu handicap grav).  

Menționăm că la data de 28.06.2019, în evidenţa Compartimentului 
Asistenţă Socială s-a înregistrat un număr de 19  indemnizații în cuantum egal cu 
salariul net al asistentului social debutant cu studii medii din unitățile de asistenţă 
socială din sectorul bugetar, altele decât cele cu paturi, din care 18 de indemnizații 
s-au acordat persoanelor cu handicap grav adulte şi 1 indemnizație s-a acordat 
minorilor cu handicap grav prin reprezentantul lor legal. S-a constatat că numărul 
indemnizațiilor a crescut de la an la an, urmare a creșterii numărului persoanelor 
cu boli grave, încadrate în gradul grav de handicap. Încetările care s-au înregistrat 
au avut ca motiv decesul persoanei cu handicap grav. 

Evoluția angajărilor de asistenți personali în semestrul I al anului 2019 
• Ianuarie 2019: 0 
• Februarie 2019:0 
• Martie 2019:0 
• Aprilie 2019: 0 
• Mai 2019: 0 
• Iunie 2019: 0 
Total angajări la sfârșitul sem. I, an 2019:0 

Evoluția încetărilor contractelor de muncă în semestrul I al anului 
2019 
• Ianuarie 2019:0 
• Februarie 2019: 0 
• Martie 2019:0 
• Aprilie 2019: 0 
• Mai 2019: 1 
• Iunie 2019: 0 
Total încetări contracte la sfârșitul sem. I, an 2019:1  
Total asistenți personali în plată la sfârșitul sem. I, an 2019:19 
 

Evoluția acordării indemnizațiilor lunare în semestrul I al anului 2019 
• Ianuarie 2019:0 
• Februarie 2019:0 
• Martie 2019:1 
• Aprilie 2019: 0 
• Mai 2019: 0 
• Iunie 2019: 0 
Total indemnizații acordate la sfârșitul sem. I, an 2019:1 
 

Situația sistărilor de indemnizații lunare în semestrul I al anului 2019 
• Ianuarie 2019: 0 
• Februarie 2019:1 
• Martie 2019: 0 
• Aprilie 2019:0 
• Mai 2019:1 
• Iunie 2019:0 
Total indemnizații sistate la sfârșitul sem. I, an 2019:2 
Total indemnizații în plată la sfârșitul în semestrul I al anului 2019: 18 



 
2. Cu privire la numărul de controale efectuate asupra activității asistenților 

personali şi problemele sesizate: 
În vederea aplicării prevederilor art. 40 alin. 2 din Legea nr.448/2006, 

republicată, activitatea asistenților personali este verificată periodic, iar asistenții 
personali depun la sfârșitul semestrului o fişă cu activitatea desfaşurată. 

În urma verificărilor efectuate la domiciliul persoanelor cu handicap grav, s-a 
constatat ca asistenții personali şi-au îndeplinit în general obligațiile prevăzute în 
contractul individual de muncă, asigurând pentru persoanele cu handicap grav 
servicii de îngrijire, după cum urmeaza: 
• servicii de bază: ajutor pentru igiena corporală, îmbrăcare şi dezbrăcare, 
igiena eliminărilor, hrănire şi hidratare, transfer şi mobilizare, deplasare în 
interior, comunicare; 
• servicii de suport: ajutor pentru prepararea hranei sau livrarea acesteia, 
efectuarea de cumpărături, activităţi de menaj, însoțirea în mijloacele de transport, 
facilitarea deplasării în exterior în vederea îndeplinirii planului de recuperare 
elaborat de comisiile de expertiză medicală, companie, activităţi de administrare 
şi gestionare, activităţi de petrecere a timpului liber. 

Nu s-au înregistrat reclamaţii din partea bolnavilor, cu referire la modul de 
îngrijire de către asistenții personali. 

S-a urmărit informarea asistenților personali în privința respectării 
programului individual de recuperare şi de integrare socială a persoanelor cu 
handicap grav, în cazurile în care le sunt prescrise programe speciale de 
reabilitare. 

De remarcat este faptul ca gradul de rudenie reprezintă o pondere mare în 
rândul asistenților personali, ceea ce subliniază caracterul familial al serviciilor 
prestate de aceasta categorie profesională. 
 

3. Cu privire la modul în care se asigură înlocuirea asistentului personal pe 
perioada concediului de odihnă, în stransă legătură cu lipsa sau 
posibilitatea de dezvoltare a centrelor de tip respiro: 

În conformitate cu prevederile art. 141 din Legea nr. 53/2003 - Codul Muncii, 
coroborate cu prevederile art. 37, alin.(l), lit.c) din Legea nr.448/2006, 
republicată, asistentul personal are dreptul la concediu anual de odihna. Potrivit 
prevederilor art. 37, alin.(2) şi (3) din Legea nr.448/2006, pe perioada concediului 
de odihnă angajatorul are obligația de a asigura persoanei cu handicap grav un 
înlocuitor al asistentului personal. În situația în care angajatorul nu poate asigura 
un înlocuitor al asistentului personal, persoanei cu handicap grav i se acordă o 
indemnizație echivalentă cu salariul net al asistentului personal sau găzduirea într-
un centru de tip respiro. 

Asistenții personali s-au programat în număr de 7 pentru efectuarea  
concediului de odihna pe anul 2019 în semestrul I.  
 

4. Cu privire la instruirea asistenților personali: 
În temeiul prevederilor art.38,  lit.a) din Legea nr.448/2006, republicată, 

asistentul personal are obligația să participe, o data la doi ani, la instruirea 
organizată de către angajator, tematica fiind stabilită prin Ordinul nr. 



319/02.10.2007 privind aprobarea tematicii instruirii asistenților personali ai 
persoanelor cu handicap grav. 

Instruirea asistenților personali a fost realizată în luna Septembrie 2018. 
Plata drepturilor salariale ori a indemnizației s-au efectuat la timp, în proporţie 

de 100 %, neexistând restanţe la plăti. 
 

5. Alte servicii de care au beneficiat persoanele cu handicap grav în semestrul 
I , al anului 2019 -nu este cazul. 

 
 

Faţă de cele de mai sus, în conformitate cu prevederile art.40 alin. (2) din 
Legea nr.448/2006 privind protecția şi promovarea drepturilor persoanelor cu 
handicap, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, vă rog să aprobați 
raportul prezentat. 
 

Întocmit 
Inspector, 

Lenuţa Savu 
 


