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JUDEȚUL ARGEȘ         la H.C.L. nr. 18/30.03.2021 

 

 

 

R A P O R T 

privind activitatea  asistentilor personali ai persoanelor cu handicap din 

cadrul Primariei comunei Poienarii de Muscel pe semestrele I  și II 2020 

 
 

 

În baza art.29 ,alin.1 din H.G. nr. 268/14.03.2007 de aprobarea a Normelor 

metodologice  de aplicare a prevederilor  din  Legea  nr. 448/2006 privind protecţia 

şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap ,republicată  s-a întocmit 

prezentul raport,cu respectarea următoarelor norme : 

•     Promovarea si respectarea drepturilor persoanelor cu handicap revin 

autoritatilor administratiei publice locale   unde isi au domiciliul sau resedinta 

persoanelor cu handicap. 

•    In acest sens ,conform prevederilor art.40 alin (2)din Legea 448/2006,cu 

modificarile si completarile ulterioare,s-au efectuat controale periodice de 

verificare a activitatii asistentilor personali si nu au fost sesizate probleme 

deosebite de natura sa impuna incetarea contractului de munca,asistentii 

personali isi indeplinesc obligatiile  din fisa post si  din contractual individual 

de munca  si prezinta periodic  Compartimentului de Asistenta Sociala 

raportul de activitate privind evolutia starii de sanatate a persoanei cu 

handicap grav in raport cu obiectivele programului individual de recuperare 

si integrare sociala . 

•    In vederea protectiei si promovarii drepturilor persoanelor cu handicap 

,conform prevederilor Legii nr.448/2006,cu modificarile si completarile   

ulterioare, angajatorul are obligatia de a organiza instruirea o data la 2 ani 

pentru asistentii personali ai persoanelor cu handicap ,conform tematicii din 

Ordinul nr. 319/2007 . 

 

•    In conformitate cu prevederile art.29,alin. (1) din H.G nr.268/2007 pentru 

aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor  Legii 



nr.448/2006 privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu 

handicap ,republicata persoana cu atributii de asistent social ,trebuie sa 

prezinte semestrial Consiliului local un raport care trebuie sa contina date 

referitoare la activitatea asistentilor personali ai persoanelor cu handicap 

grav,precum: 

•    Dinamica angajarii asistentilor personali; 

•    Informatii privind numarul de asistenti personali instruiti; 

•    Numarul de controale efectuate si problemele sesizate ; 

•    Precizam ca, in conformitate cu prevederile Legii nr.448/2006 privind 

protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap ,republicata ,rolul 

asistentei sociale este acela de a monotoriza in conditii optime atributiile care 

le revin asistentilor personali ai persoanelor cu handicap grav,in vederea 

ameliorarii situatiei acestora ,astfel incat acestia sa primeasca ingrijire 

speciala la nivelul la care situatia lor o cere,pentru satisfacerea intregului lant 

de nevoi fizice ,personale sociale  si spirituale ale lor. 

•    Indiferent de varsta sau handicapul cu care se confrunta acest segment 

social,are dreptul fundamental la autodeterminare si individualitate ,pentru 

depasirea conditiei de handicap si a reinsertiei sociale .Ingrijirile ce li se 

acorda pot determina persoanele cu handicap grav sa isi valorifice potentialul 

fizic intelectual,spiritual ,emotional si social,in pofida handicapului de care 

sufera. 

•   Conform prevederilor legale sus mentionate persoanele cu handicap sunt 

acele persoane carora ,datorita unor afectiuni fizice ,mentale sau senzoriale le 

lipsesc abilitatile de a desfasura in mod normal activitati cotidiene ,necesitand 

masuri de protectie in sprijinul recuperarii ,integrarii si incluziunii sociale . 

•   Asistentul personal al persoanei cu handicap este persoana care 

supravegheaza acorda asistenta si ingrijire copilului sau adultului cu handicap 

grav. 

•   Persoana cu handicap grav sau reprezentantul legal al acestuia ,poate opta 

pentru asistent personal sau indemnizatie de insotitor echivalenta cu salariul 

net al asistentului social deputant cu studii medii. 

•   Tinând cont de aceste aspecte , pentru semestrul I și II 2020  ,se raporteaza 

urmatoarele:  

 

 

• 1. Dinamica angajarii asistentilor personali: 

•   In perioada 01.01.2020- 31.12.2020 Primaria comunei  Poienarii de Muscel  

a avut in plata asistenti personali si  indemnizatii de insotitori  astfel :  



Nr. 

Crt. 

Luna  Nr.asistenţi personali Nr.indemnizaţii  

1 Ianuarie 25 23 

2 Februarie 25 24 

3 Martie 25 24 

4 Aprilie 25 24 

5 Mai 25 24 

6 Iunie 25 24 

7 Iulie 25 24 

8 August 24 24 

9 Septembrie 25 25 

10 Octombrie 24 24 

11 Noiembrie 24 22 

12 Decembrie 24 22 

 

2.Informatii privind numarul de asistenti personali instruiti: 

•   În anul 2020 nu au fost organizate sesiuni de instruire pentru asistenții 

persoanelor cu handicap grav . 

 

• 3. Numarul de controale efectuate si probleme sesizate ; 

• Verificarile efectuate de catre asistentul social din cadrul Compartimentului 

de asistenta sociala ,in perioada 01.01.2020 - 31.12.2020 au vizitat 

urmatoarele aspecte : modul in care sunt indeplinite obligatiile contractuale 

ale asistentului personal,eveluarea sociala si psihologica atat a asistentului 

personal cat si a persoanei cu handicap grav,in vederea angajarii asistentului 

personal in baza contractului individual de munca ,comform Legii 

nr.448/2006 privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu 

handicap ,sau pentru primirea unei indemnizatii lunare. 

 

•   In cursul anului 2020 s-au realizat deplasarii la domiciliul acestora si au fost 

monitorizate un numar de 3 persoane: 



1.Stan Petruța   pentru persoana cu handicap Mihăilă Alexandra Elena  

2. Micudă Maria Iuliana   pentru persoana cu handicap  Micudă Năică  

3. Miu Elena    pentru persoana cu handicap Purcăruș Elena Claudia  

  

 

•  In urma anchetelor sociale efectuate la domiciliul persoanelor cu handicap nu 

au fost sesizate aspect negative legate  de activitatea asistentului personal.S-a 

constatatat ca acestia sunt bine ingrijiti de catre asistentii  personali 

,beneficiaza de un climat optim de viata si nu s-au constatat neregului in 

masura sa lezeze demnitatea sau integritatea persoanelor cu handicap grav. 

  Conform art. 37 alin.(1) din Legea nr. 448/2006,cu modificarile si 

completarile ulterioare,pe perioada de ingrijirii si protectiei persoanei cu 

handicap ,pe baza contractului individual de munca ,asistentul personal are 

urmatoarele drepturi: 

- Program de lucru care sa nu depaseasca in medie 8 ore pe zi si 40 ore pe 

saptamana; 

- Concediul anual de odihna ,potrivit dispozitiilor legale aplicabile 

personalului incadrat in institutii publice; 

Conform art.37 alin.(3) din Legea nr.448/2006,cu modificarile si 

completarile ulterioare:,, In situatia in care angajatorul nu poate asigura un 

inlocuitor al asistentului personal,persoanei cu handicap grav I se acorda 

indemnizatia prevazuta la art.43,alin.(1) sau gazduirea intr-un centru de tip 

respiro’’. 

- în semestrul II 2020    Primăria  a plătit  cu Dispoziţia 

nr.149/10.12.2020  indemnizaţiile persoanelor cu handicap pentru perioada 

efectuării concediului  de odihnă aferent anului 2020 de către asistenții personali  

In concluzie, apreciem ca ,serviciile acordate persoanelor cu handicap grav 

prin intermediul asistentilor personali sunt de buna calitate ,sunt monitorizate de 

catre persoana cu atributi in asistenta sociala   din cadrul primariei comunei Poienarii 

de Muscel  . 

 

 

                      Preşedinte de şedinţă         Contrasemnează 
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