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Raport privind activitatea desfasurata de asistentii  personali 

 ai persoanelor cu handicap grav 

Pentru anul 2018 

 

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

promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicata, modificata si completata, 

Compartimentul de asistenta sociala controleaza periodic activitatea asistentilor personali si 

prezinta semestrial un raport Consiliului Local. 

  Potrivit art.29 alin (1) din HG nr.268/2007 pentru aprobarea Normelor metodologice de 

aplicare  a prevederilor Legii nr. 448/2006 privind protectia si promovarea  drepturilor 

persoanelor cu handicap,republicata, modificata si completata, raportul contine cel putin 

urmatoarele: informatii cu privire la dinamica angajarii asistentilor personali, informatii privind 

modul in care se asigura inlocuirea asistentului personal in perioada concediului de odihna, 

informatii privind numarul de asistenti personali instruiti, numarul de controale efectuate si 

probleme sesizate. 

     Fata de prevederile legale mai sus mentionate, va facem cunoscute urmatoarele : 

 

 Dinamica angajarii asistentilor personali: 

   Situatia privind numarul asistentilor personali  in perioada ianuarie – decembrie 2018 : 

In anul 2018  figurau ca angajati un numar de 12 asistenti personali ai persoanelor cu 

handicap grav(4 copii si 8 adulti )  si  12  indemnizatii  ,din care doua   au  fost incetate prin 

dispozitii ale primarului  . 

 

 Situatia  privind numarul asistentilor personali ce au ca beneficiari minori cu 

handicap grav: 

 

1.Adascalitei  Larisa Vasilica  –asistent personal pentru minorul  Adascalitei  Diego 

Constantin (fiu) 

2.Ursu Elena Ramona - asistent personal pentru minora  Ursu Ana Maria Beatrice(fiica)  

3.Calarasu Maria - asistent personal pentru minorul  Calarasu Florentin Costin (fiu) 
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4.Lungu Valentina- asistent personal pentru minora Munteanu Neactaria  Ioana Ana 

(nepoata)  

 

 Situatia  privind numarul asistentilor personali ce au ca beneficiari  adulti  cu 

handicap grav: 

1. Munteanu Claudia –asistent personal pentru persoana adulta Munteanu Claudiu-Stefan   

2.  Enaru Antoneta  –asistent personal pentru persoana adulta Enaru Ana Maria   

3. Munteanu Mioara –asistent personal pentru persoana adulta Enachi Constantin Ciprian  

4.  Adascalitei Constantin - asistent personal pentru persoana adulta Adascalitei Ion   

     5.  Aecoboaie   Gheorghe - asistent personal pentru persoana adultaAecoboaie Mihai 

Alexandru  

     6.  Burduv Maria - asistent personal pentru persoana adultaTorica Lucretia  

     7.  Munteanu Liliana - asistent personal pentru persoana adulta Tabacaru Victoria 

      8. Balan Cosmina Mihaela - asistent personal pentru persoana adulta Dornescu Maria   

 

Mentiune : 1. in baza articolului 36 in Legea nr. 448/2006 poate fi asistent personal  a 

persoanelor cu handicap grav , urmatoarele categorii :  

 

ART. 36 

    (1) Poate fi încadrată cu contract individual de muncă în funcţia de asistent personal persoana 

care îndeplineşte următoarele condiţii: 

    a) are vârsta minimă de 18 ani împliniţi; 

    b) nu a fost condamnată pentru săvârşirea unei infracţiuni care ar face-o incompatibilă cu 

exercitarea ocupaţiei de asistent personal; 

    c) are capacitate deplină de exerciţiu; 

    d) are o stare de sănătate corespunzătoare, atestată de medicul de familie sau pe baza unui 

examen medical de specialitate; 

    e) a absolvit cel puţin cursurile învăţământului general obligatoriu, cu excepţia rudelor şi 

afinilor până la gradul al IV-lea inclusiv ale persoanei cu handicap grav, precum şi cu excepţia 

soţului sau soţiei, după caz; în situaţii excepţionale, la propunerea asistentului social din cadrul 

aparatului propriu al consiliului local în a cărui rază teritorială îşi are domiciliul sau reşedinţa 

persoana care urmează să îndeplinească funcţia de asistent personal, Autoritatea Naţională pentru 

Persoanele cu Dizabilităţi poate aproba derogarea de la îndeplinirea condiţiilor de studii şi în 

cazul altor persoane. 

    (2) Nu pot deţine calitatea de asistent personal persoanele care beneficiază de concediu pentru 

creşterea copilului în vârstă de până la 2 ani sau, în cazul copilului cu handicap, de până la 7 ani. 

 

2. in baza articolului 37 din aceeasi lege, asistentul personal are urmatoarele drepturi :  

ART. 37 

    (1) Pe perioada îngrijirii şi protecţiei persoanei cu handicap grav, pe baza contractului 

individual de muncă, asistentul personal are următoarele drepturi: 

#M32 

    a) salariu stabilit potrivit prevederilor Legii-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea 

personalului plătit din fonduri publice; 

#B 

    b) program de lucru care să nu depăşească în medie 8 ore pe zi şi 40 de ore pe săptămână; 



    c) concediu anual de odihnă, potrivit dispoziţiilor legale aplicabile personalului încadrat în 

instituţii publice; 

    d) transport urban gratuit, în condiţiile prevăzute la art. 23; 

    e) transport interurban, în condiţiile prevăzute la art. 24. 

#M12 

    (2) Pe perioada absenţei temporare a asistentului personal, angajatorul are obligaţia de a 

asigura persoanei cu handicap grav un înlocuitor al asistentului personal. 

#M9 

    (3) În situaţia în care angajatorul nu poate asigura un înlocuitor al asistentului personal, 

persoanei cu handicap grav i se acordă indemnizaţia prevăzută la art. 43 alin. (1) sau găzduirea 

într-un centru de tip respiro. 

 

Astfel, in anul 2018 a fost platita  suma de 306.000lei  care reprezinta plata  salariilor 

asistentilor personali.  

 

 Situatia  privind numarul  persoanelor care au primit indemnizatie de handicap  

in anul 2018. 

 

 

1.Ciobanu Maria -indemnizatie (certificat de handicap nr.5084/10.05.2001, eliberat de catre 

COMISIA DE EVALUAREA A PERSOANELOR ADULTE CU HANDICAP Neamt 

,valabilitate certificat : permanent;) 

2.Paduraru Constantin- indemnizatie (certificat de handicap nr.369/16.08.2000, eliberat de catre 

COMISIA DE EVALUAREA A PERSOANELOR ADULTE CU HANDICAP  

Neamt;Valabilitate certificat : permanent) 

3. Gaman Ionel - indemnizatie  (certificat de handicap nr. 56103/25.01.2011 eliberat de catre 

COMISIA DE EVALUAREA A PERSOANELOR ADULTE CU HANDICAP  

Neamt;Valabilitate certificat : permanen) 

4. Bartaru Maria Mirabela-indemnizatie (certificat de handicap nr. 42696/10.09.2008, eliberat de 

catre COMISIA DE EVALUAREA A PERSOANELOR ADULTE CU HANDICAP  

Neamt;Valabilitate certificat :) 

5. Tobarnac Mihai- indemnizatie  (certificat de handicap nr. 18553/05.08.2002 eliberat de catre 

COMISIADE EVALUAREA A PERSOANELOR ADULTE CU HANDICAP  

Neamt;Valabilitate certificat : permanent) 

6. Bogdan Vlad Andrei a primit indemnizatie din luna decembrie 2013 pana in luna august 

2018(plata incetata in baza Dispozitiei Primarului nr. 146/30.08.2018 ; s-a mutat la mama in 

com. Alexandru cel Bun) 

7. Dragan Anica- indemnizatie  (certificat de handicap nr. 84669/12.10.2016 eliberat de catre 

COMISIA DE EVALUAREA A PERSOANELOR ADULTE CU HANDICAP  

Neamt;Valabilitate certificat : permanent) 

8.Damian Eugenia- indemnizatie  (certificat de handicap nr. 86381/29.12.2016 eliberat de catre 

COMISIADE EVALUAREA A PERSOANELOR ADULTE CU HANDICAP  

Neamt;Valabilitate certificat : permanent) 

9.Avram  Catinca- indemnizatie  (certificat de handicap nr. 86695/19.01.2017 eliberat de catre 

COMISIADE EVALUAREA A PERSOANELOR ADULTE CU HANDICAP  

Neamt;Valabilitate certificat : permanent) 



10.Cojocaru  Elena- indemnizatie  (certificat de handicap nr. 8105/14.04.2016 eliberat de catre 

COMISIADE EVALUAREA A PERSOANELOR ADULTE CU HANDICAP  

Neamt;Valabilitate certificat : permanent ; plata  incetata incepand cu 01.08.2018, intrucat si-a 

schimbat domiciliul ) 

11. Olteanu Mihai- indemnizatie  (certificat de handicap nr. 95088/04.07.2018 eliberat de catre 

COMISIA DE EVALUAREA A PERSOANELOR ADULTE CU HANDICAP  

Neamt;Valabilitate certificat : permanent) 

12. Blaga  Constantin- indemnizatie  (certificat de handicap nr. 89979/14.07.2017 eliberat de 

catre COMISIA DE EVALUAREA A PERSOANELOR ADULTE CU HANDICAP  

Neamt;Valabilitate certificat : permanent) 

 

Astfel, in anul 2018 a fost platita  suma de 180.000 lei  care reprezinta plata  indemnizatiilor  

lunare a persoanelor  cu  handicap  grav .  

 

 Informatii  privind modul in care se asigura inlocuirea asistentului personal pe 

perioada concediului de odihna 

 

        Conform Legii nr.448/2006 privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor 

cu handicap, art.37, alin (1),lit.c), asistentul personal are dreptul la concediu anual de odihna 

potrivit dispozitiilor legale aplicabile personalului incadrat in institutii publice. Conform alin.(2) 

al aceluiasi articol pentru perioada concediului de odihna al asistentului personal, angajatorul are 

obligatia de a asigura persoanei cu handicap grav un inlocuitor, inclusiv in cazul in care 

asistentul personal este ruda pana la  gradul al-IV-lea inclusiv, al acestuia. 

Aliniatul (3) al art.37 dă posibilitatea in cazul  in care angajatorul nu poate asigura un 

inlocuitor al asistentului personal, ca persoanei cu hadicap grav sa i se acorde o indemnizatie 

echivalenta  cu salariul net al asistentului personal. Alternativa acordarii acestei indemnizatii este 

gazduirea intr-un centru de tip respiro a persoanei cu handicap grav. Aceasta modalitate de 

asistare conform principiilor asistentei sociale este ultima la care se poate recurge, interesul 

superior al oricarei persoane este  de a fi pastrat in mediul familial si in ambientul social din care 

face parte, iar Primaria Dochia  nu poate asigura inlocuirea asistentului personal pe perioada 

concediului de odihna, facandu-se obligata de a plati  persoanei cu handicap grav o indemnizatie 

echivalenta cu salariu net al asistentului personal. 

 Referitor la activitatea  asistentilor personali si probleme sesizate 

         În conformitate cu prevederile Legii 448/2006 republicata, autoritatea locala are obligatia 

de a afectua vizite periodice de monitorizare a activitatii asistentilor personali care au ca scop 

asigurarea respectarii drepturilor si interesului superior al persoanei cu dizabilitati pe care 

asistentul personal o are in ingrijire. 

     Verificarile efectuate au vizat urmatoarele aspecte: modul in care sunt indeplinite obligatiile 

contractuale ale asistentului personal, evaluarea sociala atat a asistentului personal cat si a 

persoanei cu handicap grav sau pentru primirea unei indemnizatii lunare. 

In urma verificarilor efectuate la domiciliul persoanelor cu handicap nu s-au semnalat 

probleme privind activitatea desfasurata de catre asistentii personali. 

 

    

PRIMAR,                                                                                            Întocmit  ,                                                        

PADURARU  CONSTANTIN                                                               Inspector ,  

                       CIUBOTARU  Ana Ilona  


