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Nr. 95/11.01.2022

CĂTRE,
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI FĂGĂRAŞ

Prin prezenta vă înaintăm raportul privind activitatea asistenţilor personali ai 
persoanelor cu handicap grav desfăşurată în semestrul II al anului 2021, înregistrat 
sub numărul de mai sus şi întocmit în baza prevederilor art.40 alin.(2) din Legea 
nr.448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap.
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RAPORT

privind activitatea asistenţilor personali ai persoanelor cu handicap grav, 
desfăşurată în semestrul II al anului 2021

Având în vedere prevederile art.40 alin.(2) din Legea nr.448/2006 privind protecţia 
şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare, precum şi ale art.29 din H.G nr.268/2007 de aprobare a Normelor 
metodologice de aplicare ale Legii nr.448/2006, direcţia de asistenţă socială din cadrul 
primăriei efectuează controale periodice asupra activităţii asistenţilor personali şi prezintă 
semestrial un raport consiliului local.

Raportul semestrial conţine cel puţin următoarele date:

a) dinamica angajării asistenţilor personali;
b) informaţii 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;

c) informaţii privind numărul de asistenţi personali instruiţi;
d) numărul de controale efectuate şi problemele sesizate.

în interesul Legii nr.448/2006, persoanele cu handicap sunt acele persoane cărora 
datorită unor afecţiuni fizice, mentale sau senzoriale, le lipsesc abilităţile de a desfăşura 
în mod normal activităţi cotidiene, necesitând măsuri de protecţie în sprijinul recuperării, 
integrării şi incluziunii sociale.

Conform art.35 din aceeaşi lege, copilul cu handicap grav şi persoana adultă cu 
handicap grav are dreptul la un asistent personal, în baza evaluării sociopsihomedicale.

Asistentul personal al persoanei cu handicap grav este 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
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ndividual de înmiea meheial eu primam de la domieiliul sau reşedinţa perse; mei eu 
aandieap grav, asislenlul personal are unnaloarele drepluri;

- salariul stabilii potrivit prevederilor legale în vigoare;
- program de lueru care să nu depăşească în medie 8 ore pe zi şi 40 dc ore pe 

săptămână;
- concediu anual de odihnă, potrivit dispoziţiilor legale aplicabile personalului 

încadrat în instituţii publice;
- transport urban gratuit.

Părinţii sau după caz reprezentanţii legali ai copilului cu handicap grav, persoana 
sau familia care a primit în plasament un copil cu handicap grav, adulţii cu handicap grav 
ori reprezentanţii legali ai acestora, cu excepţia celor cu handicap vizual, reprezentanţii 
legali ai copilului cu handicap grav, adulţii cu handicap grav ori reprezentanţii legali ai 
acestora, pot opta între asistent personal şi primirea unei indemnizaţii lunare.

Plata indemnizaţiei lunare se asigură de primăriile în a căror rază teritorială îşi are 
domiciliul sau reşedinţa persoana cu handicap grav şi se face pe perioada valabilităţii 
certificatului de încadrare în grad de handicap.

Prin Hotărârea Consiliului Local al municipiului Făgăraş privind aprobarea 
organigramei şi a statului de funcţii al aparatului de specialitate al Primarului 
Municipiului Făgăraş, precum şi cele ale instituţiilor cu sau tară personalitate juridică din 
subordinea Consiliului Local, s-a aprobat un număr de 200 de posturi pentru asistenţii 
personali ai persoanelor cu handicap, în structura Direcţiei de asistenţă socială.

Dinamica angajării asistenţilor personali în semestrul I al anului 2021 se 
prezintă după cum urmează:

IULIE 2021 -  199 asistenţi personali în ultima zi a lunii;

AUGUST 2021 -  199 asistenţi personali în ultima zi a lunii;

SEPTEMBRIE 2021 -  197 asistenţi personali în ultima zi a lunii;

OCTOMBRIE 2021 -  199 asistenţi personali în ultima zi a lunii;

NOIEMBRIE 2021 -199 asistenţi personali în ultima zi a lunii.

DECEMBRIE 2021 -196 asistenţi personali în ultima zi a lunii.

La finele semestrului II al anului 2021, la nivelul Primăriei Municipiului Făgăraş, 
erau angajaţi cu contract individual de muncă un număr de 196 asistenţi personali, din 
care 54 pentru copii şi 142 pentru adulţi.

De asemenea la sfârşitul semestrului II al anului 2021, erau în plată 145 
indemnizaţii pentru persoanele cu handicap grav, din care 15 pentru copii şi 125 pentru 
adulţi/reprezentantul legal.



Suma loiala plătită pentru salariile asistenţi lor personali si indemnizaţii m perioada 
01 1ULIL 2021 30 D LC LM BK 1 L 202 1, a lost de 012070100 lei, din eare 707725700
lei pentru plata asistenţilor personali si 205624400 lei pentru [data indemnizaţiilor lunare 
de handicap.

Referitor la modul în care se respectă dreptul la concediu anual de odihna 
cuvenit asistentului personal, acesta a fost acordai în baza programării anuale şi a 
cererilor depuse de către asistenţii personali. Pe durata concediului asistentului personal 
s-a plătit persoanei cu handicap grav (persoanei asistate) indemnizaţia prevăzută la art.43 
alin.(l) din Legea nr.448/2006 republicată, întrucât nu exista posibilitatea angajării unui 
înlocuitor al asistentului personal pe durata concediului de odihnă sau găzduirea într-un 
centru de tip respiro ( în conformitate cu prevederile art.37 alin.(2) şi (3) din lege ).

Referitor la instruirea asistenţilor personali: potrivit prevederilor art.38 alin.l 
lit.a din Legea nr.448/2006 republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 
asistentul personal are obligaţia de a participa, o dată la 2 ani, la instruirea organizată de 
angajator; în semestrul II al anului 2019 a fost depus dosarul de autorizare a furnizorilor 
de formare profesională a adulţilor la AJPIS Braşov, urmând ca instruirea să se realizeze 
în perioada următoare.

Verificările privind activitatea asistenţilor personali, efectuate de către angajaţii 
cu atribuţii în domeniu din cadrul Direcţiei de asistenţă socială al Primăriei Municipiului 
Făgăraş, au vizat următoarele aspecte:

-modul în care sunt îndeplinite obligaţiile contractuale de către asistentul personal

-evaluarea socială atât a asistentului personal cât şi a persoanei cu handicap grav, 
în vederea identificării nevoilor principale ale persoanei cu handicap legate de starea sa 
psiho-socială

-problemele cu care se confruntă asistenţii personali în desfăşurarea concretă a 
activităţii lor

-satisfacţia bolnavilor în raport cu serviciile oferite de asistenţii personali privind 
îngrijirea şi supravegherea acordată

-cunoaşterea indicaţiilor menţionate în planul de recuperare pentru copilul cu 
handicap grav, respectiv în planul individual de servicii al persoanei adulte cu handicap 
grav.

Controalele se efectuează periodic de regula semestrial sau ori de câte ori se 
impune, în semestrul II al anului 2021 întocmindu-se un număr de 199 note de control. 
Toate controalele se efectuează inopinant.



In u rma  aces tor  veri licări s-au constatat  următoare le  :

-sunt îndeplinite eorespun/.ator obligaţiile din contractul individual de muncă şi 
cele prevăzute de dispoziţiile legale privind proiecţia şi promovarea drepturilor persoanei 
cu handicap ;

-este asigurată îngrijirea primară, alimentaţia şi hrănirea bolnavului, supravegherea 
stării de sănătate, respectarea drepturilor persoanei cu handicap.

Angajaţii Direcţiei de asistenţă socială au acordat informarea şi consilierea 
persoanelor cu handicap şi a asistenţilor personali, fie la momentul prezentării acestora la 
sediul instituţiei, fie cu ocazia deplasărilor în teren la domiciliul acestora, astfel încât sa 
cunoască atât obligaţiile ce le revin cât şi drepturile de care pot beneficia, potrivit legii.

Tot semestrial, asistentul personal prezintă un raport de activitate Direcţiei de 
asistenţă socială, cu privire la activitatea desfăşurată şi evoluţia stării bolnavului,

în urma controalelor efectuate nu s-au constatat probleme deosebite în activitatea 
asistenţilor personali, care să conducă la înlocuirea lor. Menţionăm că 95% dintre 
angajaţi sunt rude de gradul 1 sau soţ/soţie cu persoana bolnavă şi îi îngrijesc 
corespunzător nevoilor acestora.

/\
In concluzie, apreciem că activitatea asistenţilor personali angajaţi ai Primăriei 

Municipiului Făgăraş, din semestrul II al anului 2021, s-a desfăşurat în bune condiţii şi cu 
respectarea drepturilor şi obligaţiilor asistentului personal şi a drepturilor persoanelor cu 
handicap, prevăzute de legislaţia în vigoare.


