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  RAPORT 

privind activitatea desfașurată de către asistenții personali ai persoanelor cu 

handicap grav din comuna Mihăilești, 

 în semestrul II al anului 2021 

 

 

          Având în vedere prevederile art. 29, alin.1 din H.G. nr. 268/2007 pentru aprobarea 

Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 448/2006 privind protecția  și promovarea 

drepturilor persoanelor cu handicap, compartimentul de Asistență Socială din cadrul 

Primăriei comunei Mihăilești, are obligația de a prezenta semestrial Consiliului Local, 

raportul de activitate al asistenților personali ai persoanelor cu handicap grav, care să 

conțina în mod obligatoriu date referitoare la:  

- dinamica angajării asistenților personali;  

- modul în care se asigură înlocuirea asistentului personal pe perioada concediului  de 

odihna, în strânsa legatură cu lipsa sau posibilitatea de  dezvoltare a centrelor de tip 

respiro;  

     -    informatii privind numarul de asistenti personali instruiti;  

     -    numărul de controale efectuate și problemele sesizate.  

      Potrivit prevederilor  Legii 448/2006 republicată, rolul autorității locale, este de a 

monitoriza în condiții optime atribuțiile și obligațiile care le revin asistenților personali, în 

vederea ameliorarii situației persoanelor cu handicap grav, astfel încât aceștia să primească 

îngrijire specială la nivelul la care starea lor o cere, pentru satisfacerea întregului lanț de 

nevoi fizice, personale, sociale și spirituale.  

       Îngrijirile ce li se acorda pot permite persoanelor bolnave să-și valorifice potențialul 

fizic, intelectual, spiritual, emoțional și social, în pofida handicapului de care suferă.  

       În contextul aspectelor menționate, la finele semestrului II al anului 2021, se 

înregistrau urmatoarele date la:  

 

 

1) Dinamica angajarii asistenților personali  

 

 

În semestru II al anului 2021, in perioada iulie - noiembrie 2021, s-au  inregistrat un 

numar de  5 contracte de muncă pentru asistenții personali ai persoanei cu handicap grav. 

In luna decembrie a anului 2021, numarul asistentilor personali a scazut la 4 deoarece a 

decedat una dintre persoanele cu handicap grav pentru care era angajat asistentul personal. 

        Cu privire la evoluția numărului de asistenți personali și a sumelor suportate din 

bugetul de stat reprezentând salariile lunare, pe semestrul II anul 2021 situația se prezintă 

astfel:  



Luna Iulie 

 2021 

August 

2021 

Septembrie 

2021 

Octombrie 

2021 

Noiembrie 

2021 

Decembrie 

2021 

Nr. asistenți 

personali 

5 5 5 5 5 4 

Sume plătite 

– lei- 

13.969 16.048 16.065 13.969 13.969 12.939 

      

           

          În ceea ce privește evoluția încadrării asistenților personali pe categorii de 

beneficiari respectiv minori și persoane majore cu handicap grav și pe grade de rudenie, în 

perioada iulie - decembrie  2021, evidențiem urmatoarele aspecte:  

     

  a) Situația privind numărul asistenților personali ce au ca beneficiari minori cu handicap 

grav și persoanele majore cu handicap grav : 

 

LUNA 

 

 

ASISTENȚI PERSONALI 

Minori Majori Total 

Iulie 1 4 5 

August 1 4 5 

Septembrie 1 4 5 

Octombrie 1 4 5 

Noiembrie 1 4 5 

Decembrie 1 3 4 

 

b) Situatia privind numarul asistentilor personali în functie de gradul de  

rudenie - gradul IV inclusiv  

 

Luna Total asistenți 

personali angajați 

Asistenți personali angajați 

la rude 

Iulie 5 5 

August 5 5 

Septembrie 5 5 

Octombrie 5 5 

Noiembrie 5 5 

Decembrie 4 4 

       

      De remarcat este faptul că gradul de rudenie reprezintă o pondere în rândul asistenților 

personali ceea ce subliniază caracterul familial al serviciilor prestate de această categorie 

profesională.  

  

2)  Modul în care se asigură înlocuirea asistentului personal pe perioada 

concediului de odihnă, corelat cu lipsa în prezent în comuna Mihăilești a 

centrelor de tip respiro.  



 

      Referitor la acest aspect facem precizarea că datorită faptului că, pe raza comunei 

Mihăilești, nu există Centre de tip respiro - structuri fară personalitate juridică aflate în 

subordinea Consiliului Județean, în cadrul Directiei Generale de Asistență Socială și 

Protecția Copilului, s-a aplicat alternativa legală stabilită prin prevederile art.37, alin.3 din 

Legea 448/2006, republicată, de a acorda persoanei cu handicap grav o indemnizație în 

cuantum egal cu salariul net al asistentului personal gradaţia 0, stabilit potrivit prevederilor 

legale care reglementează nivelul de salarizare a personalului plătit din fonduri publice. 

Astfel, asistentii personali ai persoanei cu handicap au beneficiat de indemnizatie lunara. 

  

3) Informatii privind numarul de asistenti personali instruiti  

 

     Precizam că în conformitate cu prevederile art. 38, lit.a din Legea nr. 448/2006-

republicata, asistenții personali au obligația să participe o data la 2 ani la o instruire 

organizată de angajator. Compartimentul de asistenta sociala al Primariei Mihailesti  

realizeaza semestrial o instruire pentru asistentii personali, in semestrul II al anului 2021 

tema fiind drepturile persoanei cu handicap in cadrul procesului de invatamant. 

 

 

4) Numarul de controale efectuate si problemele sesizate  

     

      În conformitate cu prevederile art. 40 alin. 2 din Legea nr. 448/2006 republicată, 

autoritatea locală are obligația de a efectua vizite periodice de monitorizare a activității 

asistenților personali care au ca scop asigurarea respectarii drepturilor și interesului 

superior al persoanei cu dizabilități pe care asistentul personal o are în îngrijire.  

     De asemenea ele reprezintă un prilej eficient de informare, mediere și consiliere 

referitor la noutățile în domeniul social al persoanelor cu dizabilități, respectiv al 

serviciilor care pot fi accesate pe plan local.  

    Consideram că această strategie de lucru reprezintă un prim pas spre o colaborare bazată 

pe profesionalism și implicare multiplă în soluționarea problemelor cu care asistenții 

personali se confruntă. 

     Astfel, Compartimentul de asistență socială a efectuat controale periodice la toate 

persoanele cu handicap grav, urmărindu-se: 

- modul în care sunt îndeplinite obligațiile contractuale ale asistentului personal; 

-  gradul de implicare a aparținatorilor persoanei cu handicap în 

îmbunatațirea/cresterea capacităților sale de autoîngrijire, autoservire; 

- calitatea serviciilor prestate persoanelor cu dizabilitați beneficiare de indemnizație 

de catre membrii familiei, pentru a evita neglijarea/abandonul/instituționalizarea 

lor; 

- eventualele modificări aparute in starea de sănatate a persoanei cu handicap grav, 

care ar cauza modificarea drepturilor acordate. 

Nu au fost evidențiate aspecte negative în activitatea asistenților personali care să 

conducă la desfacerea contractului individual de muncă. 



            Alte servicii de care au beneficiat persoanele cu handicap:  

 

-   Indemnizație lunară pentru persoanele cu handicap grav care optează pentru 

această formă de protecție în locul asistentului personal. 

        

          Menționăm că în semestrul II al anului 2021 s-au înregistrat un număr de 21 

indemnizații lunare pentru persoanele cu handicap grav, iar sumele platite pentru 

acordarea acestora au fost de la inceputul anului, în total de 302.670 lei.  

         În semestrul II al anului 2021, apreciem că serviciile sociale de care au beneficiat 

persoanele cu handicap grav din partea asistenților personali, au fost de bună calitate, fiind  

realizate cu respectarea prevederilor Legii nr. 448/20062006 privind protecția și 

promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, coroborate cu Codul Muncii, 

servicii ce sunt monitorizate de Compartimentului de Asistență Socială din cadrul Primăriei 

comunei Mihăilești. 

 

 

 

Inspector, 

Adriana Carmen MASGRAS 


