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RAPORT 

privind activitatea asistentilor personali ai persoanelor  
cu handicap grav, desfasurata in semestrul I al anului 2019 

 
 In conformitate cu prevederile art. 40 alin. (2) din Legea nr. 448/2006  

privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicata, 
cu modificarile si completarile ulterioare, precum si cele ale art. 29 din H.G. nr. 
268/2007 de aprobare a Normelor metodologice de aplicare ale Legii nr. 448/2006, 
serviciul public de asistenta sociala din cadrul primariei efectueaza controale 
periodice asupra activitatii asistentilor personali si prezinta semestrial un raport 
Consiliului Local. 

 
Raportul semestrial contine cel putin urmatoarele date: 

a)dinamica angajarii asistentilor personali; 
b)informatii privind modul în care se asigura înlocuirea asistentului personal pe 
perioada concediului de odihna, în strânsa legatura cu lipsa sau posibilitatea de 
dezvoltare a centrelor de tip respiro; 
c)informatii privind numarul de asistenti personali instruiti; 
d)numarul de controale efectuate si problemele sesizate. 

 
In intelesul Legii nr. 448/2006 rep., 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. 

Conform art. 35 din aceeasi lege, copilul cu handicap grav si persoana adulta 
cu handicap grav are dreptul la un asistent personal, in baza evaluarii 
sociopsihomedicale. 

Asistentul personal al persoanei cu handicap grav este persoana care 
supravegheaza, acorda asistenta si ingrijire  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. 

 Pe perioada ingrijirii si protectiei persoanei cu handicap grav, pe baza 
contractului individual de munca incheiat cu primaria de la domiciliul sau 
resedinta persoanei cu handicap grav, asistentul personal are urmatoarele drepturi, 
asigurate la nivel local : 

- salariu stabilit potrivit prevederilor legale in vigoare; 



 

 

 

- program de lucru care sa nu depaseasca in medie 8 ore pe zi si 40 de ore 
pe saptamana ; 

- concediu anual de odihna, potrivit dispozitiilor legale aplicabile 
personalului incadrat in institutii publice ; 

- facilitati la transportul in comun; 
De asemenea, începând cu anul 2019, asistenții personali beneficiază și de indemnizație zilnică de hrană și vouchere de vacanță, drepturi suportate din bugetul local la localității în care sunt angajați. 

Angajarea asistentului personal al persoanei cu handicap grav se face in 
baza acordului emis de catre Directia Generala de Asistenta Sociala Prahova, pe 
baza optiunii exprimate in scris de catre parintii, sau dupa caz, reprezentantii legali 
ai copilului cu handicap grav, persoana sau familia care a primit in plasament un 
copil cu handicap grav, adultii cu handicap grav ori reprezantii legali ai acestora. 

Prin Hotararea Consiliului Local al municipiului Campina privind 
aprobarea organigramei si a statului de functii al aparatului de specialitate al 
Primarului municipiului Campina, precum si cele ale institutiilor cu sau fara 
personalitate juridica din subordinea Consiliului Local, s-a aprobat un numar de 
150 de posturi pentru asistentii personali ai persoanelor cu handicap, in structura 
Directiei de Asistenta Sociala-Serviciul de Asistenta Sociala si Autoritate Tutelara. 

 
a) Dinamica angajarii asistentilor personali in semestrul I al anului 2019 

se prezinta dupa cum urmeaza : 

Luna an 2019 Numar asistenti 
personali in ultima 
zi a lunii 

Motivele scaderii numarului de 
asistenti personali 

Ianuarie 135  

Februarie 134 Deces asistat 

Martie 133 Optiunea persoanei cu handicap 
de a beneficia de indemnizatia 
lunara 

Aprilie 131 Deces asistat, pensionare asistent 
personal 

Mai 131 - 

Iunie 129 Pensionare asistent personal, 
schimbare domiciliu in alta 
localitate al persoanei cu 
handicap. 

 
La finele semestrului I al anului 2019, la nivelul Primariei municipiului 

Campina, erau angajati cu contract individual de munca un numar de 129 asistenti 

personali, din care 38 pentru copii si 91 pentru adulti. Mentionam faptul ca, 
urmare transferării către bugetele locale a plății integrale a sumelor aferente drepturilor persoanelor cu handicap, începând cu anul 2019, și a impactului financiar 

semnificativ, prin HCL Câmpina nr. 21/26.02.2019 s-a adoptat măsura suspendării temporare a ocupării posturilor vacante la nivelul aparatului de specialitate al 



 

 

 Primarului Municipiului Câmpina și al instituțiilor publice/serviciilor publice cu sau fără personalitate juridică subordonate autorității publice, subvenționate de la bugetul 
local, inclusiv a posturilor vacante de asistent personal. Astfel, după data de 01.01.2019 și până în prezent nu s-au mai incheiat contracte de muncă pentru asistenți personali, persoanele cu certificat de handicap grav (cu asistent personal) beneficiind de drepturile legale ce li se cuvin, prin asigurarea plății, de către Primăria 
Câmpina, a indemnizatiei lunare prvăzuta de art. 43 din Legea nr. 448/2006 republicată, cu modificările și completările ulterioare.  

La sfarsitul semestrului I al anului 2019 erau in plata 319 indemnizatii 
lunare pentru persoane cu handicap grav, din care 25 pentru copii si 294 pentru 
adulti. 

Suma totala platita pentru salariile asistentilor personali si indemnizatii in 
perioada 01 Ianuarie 2019-30 Iunie 2019 a fost de 4.479.481 lei. 

 
b) Referitor la modul in care se respecta dreptul la concediu anual de odihna 

cuvenit asistentului personal, acesta a fost acordat in baza programarii anuale si a 
cererilor depuse de catre asistentii personali pe parcursul semestrului la compartimentul 
Resurse Umane. Pe durata concediului asistentului personal se plateste persoanei cu 
handicap grav (persoanei asistate)  indemnizaţia prevăzută la art. 43 alin. (1) din Legea nr. 
448/2006 rep., in conformitate cu prevederile art. 37 alin. (2) si (3) din lege, intrucat nu 
exista posibilitatea angajarii unui inlocuitor al asistentului personal pe durata concediului 
de odihna sau gazduirea intr-un centru de tip respiro, persoanele asistate ramanand in 
aceasta perioada tot in grija familiei, din randul careia face parte si asistentul personal in 
cca 97% din cazuri. 

 
c) Referitor la instruirea asistentilor personali : potrivit prevederilor art. 38 alin. 1 

lit. « a » din Legea nr. 448/2006 republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, 
asistentul personal are obligatia de a participa, o dată la 2 ani, la instruirea organizată de 
angajator, ultima instruire realizandu-se in semestrul II al anului 2017. Pentru asistentii 
nou angajati li se face instruirea la nivelul serviciului de asistenta sociala, cu privire la 
drepturile si obligatiile ce le revin atat in raport cu persoana aflata in ingrijire, cat si 
asupra modului de monitorizare a activitatii acestora. Intenționăm ca în ultimul trimestru al anului 2019 să organizăm următoarea instruire a asistenților personali. 

 
d) Verificarile privind activitatea asistentilor personali, efectuate de catre 

angajatii cu atributii in domeniu din cadrul serviciului asistenta sociala si autoritate 
tutelara al Primariei municipiului Campina, au vizat urmatoarele aspecte : 

- modul in care sunt indeplinite obligatiile contractuale de catre asistentul 
personal ; 

- evaluarea sociala atat a asistentului personal cat si a persoanei cu 
handicap grav, in vederea identificarii nevoilor principale ale persoanei 
cu handicap legate de starea sa psiho-sociala ; 

- problemele cu care se confrunta asistentii personali in desfasurarea 
concreta a activitatii lor ; 



 

 

 

- satisfactia bolnavilor in raport cu serviciile oferite de asistentii personali 
privind ingrijirea si supravegherea acordata ; 

- cunoasterea indicatiilor mentionate in planul de recuperare  pentru 
copilul cu handicap grav, respectiv in planul individual de servicii al 
persoanei adulte cu handicap grav. 

Controalele se efectueaza periodic-cel putin o data pe an, sau ori de cate ori  
            se impune, in semestrul I al anului 2019, intocmindu-se un numar de 98 note de 
            control. Toate controalele se efectueaza inopinat. 

In urma acestor verificari s-au constatat urmatoarele : 
-in majoritatea cazurilor sunt indeplinite corespunzator obligatiile din 

contractul individual de munca si ce cele prevazute de dispozitiile legale privind 
protectia si promovarea drepturilor persoanei cu handicap ; 

-este asigurata ingrijirea primara, alimentatia si hranirea bolnavului, 
supravegherea starii de sanatate, respectarea drepturilor persoanei cu handicap. 

Angajatii serviciului de asistenta sociala au acordat informarea si consilierea 
persoanelor cu handicap si a asistentilor personali, fie la momentul prezentarii 
acestora la sediul institutiei, fie cu ocazia deplasarilor in teren, la domiciliul 
acestora, astfel incat sa cunoasca atat obligatiile ce le revin cat si drepturile de care 
pot beneficia, potrivit legii.  

Tot semestrial, asistentul personal prezinta un raport de activitate serviciului 
de asistenta sociala si autoritate tutelara, cu privire la activitatea desfasurata si 
evolutia starii bolnavului.    

 
In urma controalelor efectuate in acest semestru, nu s-au constatat situații 

deosebite, care sa atraga sanctionarea disciplinara sau inlocuirea asistentului 
personal, activitatea acestora fiind adaptată nevoilor de ingrijire ale persoanelor 
asistate. Intr-un singur caz, urmare constatării, cu ocazia deplasării 
reprezentantului SPAS la domiciliul persoanei cu handicap, a faptului că nu mai 
locuiește efectiv la adresa de domiciliu din Câmpina, ci în altă localitate, s-a procedat la clarificarea situației, bolnavul facându-și ulterior viză de flotant în localitatea unde locuiește efectiv pentru a putea beneficia de drepturile ce i se cuvin de la Primăria respectivă. In această situație s-a procedat la încetarea contractului de muncă al 
asistentului personal, încheiat cu Primăria Municipiului Câmpina. 

 
 
 

                                                                                 
 Numele si prenumele Functia Semnatura Data  

Intocmit Ene Mihaela-Violeta Sef serviciu  17.07.2019 

Verificat Dumitru Adina Director executiv  17.07.2019 
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