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Prin prezenta, transmitem raportul semestrial asupra activitatii asistentilor 
personali pentru Consiliul Local Tecuci, conform art. 40 alin (2) din Legea nr. 
448/2006 privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, cu 
modificarile si completarile ulterioare. 
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Raport asupra activităţii 
asistenţilor personali pe semestrul 11 al anului 2017 

Promovarea şi respectarea drepturilor persoanelor cu handicap revin autorit ăţilor 
administraţiei publice locale unde î şi are domiciliul sau re şedinţa persoana cu handicap. 

In conformitate cu art. 40 alin. (2) din Legea nr. 448/2006, cu modificarile si 
completarile ulterioare: ,,Serviciul Public Local de Asisten ţă  Socială  dispune efectuarea 
de controale periodice asupra activit ăţii asistenţilor personali şi prezintă  semestrial un 
raport Consiliului Local, care sa contina in mod obligatoriu date referitoare la: 

- dinamica angajarii asistentilor personali; 
- modul in care se asigura inlocuirea asistentului personal pe prioada 

concediului de odihna, in stransa legatura cu lipsa sau posibilitatea de dezvoltare a 
centrelor de tip respiro; 

- informatii privind numarul de asistenti persbnali instruiti; 
- controale efectuate si problemele sesizate. 
Potrivit prevederilor Legii nr. 448/2006 actualizata, rolul Serviciului Public Local 

de Asistenta Sociala Tecuci este de a monitoriza in conditii optime atributiile si 
obligatiile ce le revin asistentilor personali, in vederea ameliorarii situatiei persoanelor 
cu handicap grav, astfel incat acestia sa primeasca ingrijire speciala la nivelul la care 
starea lor o cere, pentru satisfacerea intregului lant de nevoi fizice, personale, sociale si 
spirituale. 

Beneficiază  de dispoziţiile legii următoarele categorii de persoane: 
- copiii care posed ă  certificat de încadrare în grad de handicap eliberat prin 

hotărâre a Comisiei pentru protec ţia copilului; 
- adulţii care posedă  certifcat de încadrare în grad de handicap eliberat de 

Comisia de evaluare a persoanelor adulte cu handicap sau, dup ă  caz, decizie eliberat ă  
de Comisia superioară  de evaluare a persoanelor adulte cu handicap, în terrnerC  de 
validitate. 

La sfarsitul anului 2017, erau in plata 247 dosare de indemnizatie lunara: 212 
indemnizatii acordate adultilor cu handicap grav si 35 indemnizatii acordate parintilor 
sau reprezentantilor copilului cu handicap grav, iar acestea se acorda pe perioada 
valabilităţii certificatului de încadrare în grad de handicap, emis de comisiile de 
protecţie a copiilor sau de cornisiile de evaluare a persoanelor adulte cu handicap, dup ă  
caz. 



Prin HCL Tecuci nr. 1 1 1 /27. 1 0 .20 1 6, au fost aprobate organigrama si statul de 
functii ale Serviciului Public Local de Asistenta Sociala Tecuci cu 85 posturi de asistent 
personal. 

La sfarsitul semstrului 11 al anului 2017 erau angajati 82 asistenti personali, 
dintre care 52 asistenti personali pentru adultii cu handicap grav, 30 asistenti personali 
pentru copiii cu handicap grav . In semestrul 11 al anului 2017 au fost incadrati 4 
asistenti personali cu respectarea conditiilor prevazute la art. 36 alin (1).din Legea nr. 
448/2006. 

Conform art. 37 . alin. (1) din Legea nr. 448/2006, pe perioada îngrijirii şi 
protecţiei persoanei cu handicap, pe baza contractului individual de munc ă, asistentul 
personal are următoarele drepturi: . 

- program de lucru care s ă  nu depăşească  în medie 8 ore pe zi şi 40 ore pe 
săptămână ; 

- concediul anual de odihn ă, potrivit dispozi ţiilor legale aplicabile personalului 
încadrat în instituţii publice. Toti asistentii personali ai persoanelor cu handicap grav au 
beneficiat de concediu de odibna pe anul 2017 in raport cu perioada lucrata. 

Conform art. 37 alin. (3) din Legea nr. 448/2006: ,,In situtia in care angajatorul 
nu poate asigura un inlocuitor al asistentului personal, persoanei cu handicap grav i se 
acorda o indemnizatie prevazuta la art. 43 alin (1) sau gazduirea intr-un centru de tip 
respiro . , 

Deoarece asistenţii personali ai minorilor cu handicap grav sunt reprezentan ţii 
legali ai acestora (j ărinţi), iar în cazul persoanelor adulte cu handicap grav exist ă  relaţii 
de rudenie de până  la gradul IV în propor ţie de 90o, având în vedere şi s1icitări1e 
asistenţilor personali, s-a optat pentru acordarea indemniza ţiei persoanei cu handicap 
grav. 

Au beneficiat de concediu de odihna conform art. 37 alin (1) din Legea 
nr.448/2006 toti asistentii personali ai persoanelor cu handicap grav. 

Conform art. 38 din Legea nr. 448/2006 asistentul personal are urmatoarele 
obligatii: 

- 	de a presta pentru persoana cu handicap grav toate activit ăţile şi serviciile 
prevăzute în contractul individual de munc ă  şi în fişa postului, prin care î ş i asumă  
răspunderea de a realiza planul de recuperare pentru copilul cu handicap grav, respectiv 
planul individual de servicii al persoanei adulte cu handicap grav; 

- 	să  trateze cu respect, bun ă-credinţă  ş i înţelegere persoana cu handicap grav 
ş i să  nu abuzeze fizic, psihic sau moral de starea acesteia; 

- 	să  comunice Serviciului Public Local de Asistenţă  Socială  Tecuci, în 
termen de 48 ore de la luarea la cuno ştinţă, orice modificare survenit ă  în starea fizic ă , 
psihică  sau socială  a persoanei cu handicap grav şi alte situaţii de natură  să  modifice 
acordarea drepturilor prev ăzute de lege. 

In perioada 29.08.2017-31.08.2017 Serviciul Public Local de Asistenta Sociala a 
organizat conform art. 38 lit.a din Legea nr.448/2006, instruirea obligatorie a unui nr. 
de 49 asistenti personali ai persoanelor adulte cu handicap si minori cu handicap cu o 
unitate protejata autorizata, prin achizitie in S.E.A.P. 

Conform prevederilor art. 40 alin. (2) din Legea nr. 448/2006, s-au efectuat 
controale periodice de monitorizare a activit ăţ ii asistenţilor personali care au ca scop 
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asigurarea respectarii drepturilor si interesului superior al persoanei cu dizabilitati pe 
care asistentul personal o are in ingrijire. 

Verificarile efectuate in teren nu au evidentiat aspecte negative in activitatea 
asistentului personal, probleme deosebite de natur ă  să  impună  încetarea contractului de 
muncă, asistenţii personali îşi îndeplinesc obligaţiile prevăzute în fi şa postului şi în 
contractul individual de munc ă  şi prezintă  periodic Serviciului Public Local de 
Asistenţă  Socială, raportul de activitate privind evolu ţia stării de sănătate a persoanei cu 
handicap grav în raport cu obiectivele programului individual de recuperare şi integrare 
socială . 

De asemenea, aceste verificari reprezinta un prilej eficient de informare, mediere 
si consiliere referitor la serviciile care pot fi accesate pe plan local si au ca scop final 
cresterea calitatii vietii persoanelor cu dizabilitati si a familiilor acestora. 

Director Executiv, 
Manole Mariana 
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