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RAPORT 
PRIVIND ACTIVITATEA ASISTENŢILOR PERSONALI 

DESFAŞURATĂ ÎN SEMESTRUL II AL ANULUI 2019 

În conformitate cu prevederile art. 29, alin. I din H.G. nr. 268/2007 pentru 

aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr.448/2006 
privind protecţia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicata, 

serviciul de asistenta sociala de la nivelul primăriei, trebuie sa prezinte semestrial 

Consiliului local un raport care trebuie sa conţină date referitoare la activitatea 

asistenţilor personali ai persoanelor cu handicap grav, precum: 

I. Dinamica angajării asistenţilor personali;

2. Modul in care se asigura înlocuirea asistentului personal pe perioada

concediului de odihna, in strânsă legătură cu lipsa sau posibilitatea de 

dezvoltare a centrelor de tip respiro;

3. Informaţii privind numărul de asistenţi personali instruiţi;

4. Numărul de controale efectuate si problemele sesizate.

Precizăm ca în conformitate cu prevederile Legii nr. 448/2006 privind

protecţia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, rolul 

Servciului ele asistenţă socială este acela ele a monitoriza in condiţii optime 
atribuţiile si obligaţiile care le revin asistenţilor personali ai persoanelor cu 

handicap grav, in vederea ameliorării situaţiei acestora, astfel încât aceştia să 

primească îngrijire specială la nivelul la care situaţia lor o cere, pentru satisfacerea 

întregului lanţ ele nevoi fizice, personale, sociale si spirituale ale lor. Indiferent de 

vârsta sau ele handicapul cu care se confrunta acest segment social, el arc dreptul 



fundamental la autodeterminare si individualitate, pentru depăşirea condiţiei de 

handicap si a reinserţiei sociale. Ingrijirile ce li se acordă, pot permite persoanelor 

cu handicap grav să îşi valorifice potenţialul fizic, intelectual, spiritual, emoţional 

si social, în pofida handicapului de care suferă. 

Ţinând cont de aceste aspecte, la sfârşitul semestrului II al anului 2019, 

Serviciul de asistenţă socială prezintă următoarele: 

1. Dinamica angajării asistenfilor personali.

a) În perioada O 1.07.2019-31.12.2019 au fost angajate urmatoarele persoane:

d-na Lazareanu Marioara in calitate de asistent personal pentru persoana cu

handicap Buga Maria, d-na Dobos Lenuta in calitate de asistent personal pentru

persoana cu handicap Vararean Viorel. În semestrul II anul 2019 a incetat

activitatea asistentului personal Morosan Eleonora deoarece fiul acesteia Morosan

Darius nu a mai fost încadrat în gradul grav.

b) La data de 31.12.2019, in evidenţele Serviciului de Asistenţă Socială clin

subordinea Consiliului Local al comunei Lunca Ilvei, se afla un număr de 18 

persoane cu handicap grav care beneficiază de asistent personal angajat pe baza de 

contract individual de munca, dintre care 12 asistenţi personali sunt angajaţi pe 

perioadă nedeterminată conform art.12 alin.(!) din Legea 53/2003-Codul Muncii, 

republicată şi 6 asistenti personali sunt angajati pe perioadă determinată conf.art.12 

alin.(2) din Legea 53/2003-Codul Muncii, republicată. 

c) Conform evidenţelor Serviciului de Asistenţă Socială din cadrul Primăriei

comunei Lunca Ilvei persoanele cu handicap grav sunt in general din rândul 

adulţilor (14 persoane) şi 4 copii cu handicap grav. 

2. Modul în care se asigurr'i înlocuirea asistentului personal pe perioada

concediului de odihnă, i11 strânsă legătură cu lipsa sau posibilitatea de dezvoltare 

a centrelor de tip respiro. 



Referitor la acest aspect preciză111 că pe raza comunei Lunca Ilvei nu sunt 

înfiinţate şi nu funcţionează centre de tip respiro. Întrucât nu sunt condiţii de 
înlocuire a asistentului personal pe perioada concediului de odihna şi nu exista nici 

posibilitatea găzduirii persoanei cu handicap grav intr-un centrn de tip respiro, s-a 

luat măsura legală de acordare pentru persoana cu handicap grav a unei 
indemnizaţii echivalente cu salariul net al asistentului personal conform art.37 

alin.(3) din Legea 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor 
persoanelor cu handicap,republicată. Pentru anul 2019 aceste indemnizaţii inca nu 

au fost acordate persoanelor cu handicap grav. 

3. Informa/ii privitul numărul de asistenJi personali instruiJi.
Precizăm ca in conformitate cu prevederile art. 38, lit. a din Legea nr.

448/2006 privind protecţia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, 

republicată, asistentii personali au obligaţia sa patiicipe o data la 2 ani la o instruire 
organizata de angajator. Tematica de instrnire a fost stabilita prin Ordinul nr. 

319/02.10.2007 al presedintelui Autoritatii Nationale pentru Persoanele cu 

Handicap emis in termen de 90 de zile de la data intrarii in vigoare a H.G. nr. 

268/2007 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii 
nr. 448/2006 privind protecţia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, 

republicată. Drept urmare asitentii personali care au fost angajati pana la sfarsitul 
semestrului I al anului 2019 au patiicipat la cursuri de formare profesională. 

4. Numărul de controale efectuate si problemele sesizate.
În urma anchetelor sociale efectuate la domiciliul persoanelor cu handicap

nu au fost sesizate probleme deosebite. In cursul semestrului I au fost făcute vizite 

la domiciliu la un număr de 12 persoane adulte şi 5 copii cu handicap grav, care nu 

au sesizat aspecte negative legate de activitatea asistentului personal. 
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Alte servicii de care beneficiazc, persoanele cu handicap: 

Indemnizaţia lunara pentru persoanele cu handicap grav care optează pentru 

aceasta forma de protecţie in locul asistentului personal. Menţionăm ca in semestrul 

II al anului 2019 s-au uu·egistrat 4 cereri noi de acordare a indemnizaţiei pentru 
persoanele cu handicap grav: Lup Octavia, Gojoaie Viorica, Sucila Arsanica, Gales 

Ioan si s-a reluat plata pentrn minorul Mafiei Tudor si pentru d-nii Ieremie Ieronim 

si Gojoaie Valeriu. A fost incetata indemnizatia ca urmare a decesului pentru d-
nul Suciu Cristi.an, iar pentru d-nul Budusan Simion-Danut a incetat acordarea 

indemnizatiei deoarece nu au mai fost incadrat in grad de handicap grav. 

În concluzie, apreciem ca serviciile acordate persoanelor cu handicap grav 

pnn intermediul Serviciului de asistenţă socială clin cadrul Primăriei comunei 

Lunca Ilvei, în speţă angajarea asistentului personal, sunt in conformitate cu 
cererile depuse. Familia este informată despre rolul ei foarte important privind 

menţinerea persoanei cu handicap în familie, acesta fiind mediul cel mai prielnic de 

dezvoltare al persoanei cu handicap. Salariul asistenţilor personali a fost stabilit 

conform legislaţiei în vigoare. Monitorizarea persoanelor şi copiilor cu handicap se 

realizează prin vizite la domiciliu anunţate sau neanunţate. 

Întocmit, 
Crina Ies 
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Anexă la Raportul privind activitatea asistenţilor personali destâşurată in 
semestrul JI al anului 2019 

SITUATIE STATISTICA 

Dinamica 

Luna angajării Contracte de muncă Indemnizaţii 
asistenţi101· 
personali 

Pe 
Nr. Costuri Pe perioadă perioadă Nr. 

La data de total nedelerminală cletermi 
nată 

01.07.20[9 
16 224766 28 

IULIE 17 39590 12 5 27 

AUGUST 17 39590 12 5 29 

SEPTEMBRIE 17 38578 12 5 32 

OCTOMBRIE 16 37463 12 4 32 

NOIEMBRIE 16 37463 12 4 32 

DECEMBRIE 17 39651 13 4 31 

457101 

Total cheltuieli personal sem. 11 2019 : 
- 232335 lei asistenti personali

231129 lei -ind.pers.hanclicap grav.
TOT AL sem II 2019 - 463464 LEI 
TOTAL AN2019 - 903,598 lei 

Intocmit, 

Costuri 
Iota! 

215368 

34101 

36627 

40416 

40416 

40416 
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446497 




