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ANEXĂ la H.C.L. nr. ____/___________
RAPORT
privind activitatea desfașurată de asistenții personali
ai persoanelor cu handicap grav pe semestrul I al anului 2021
In conformitate cu prevederile art. 40, alin. 2 din Legea nr. 448/2006 privind protecția și promovarea
drepturilor persoanelor cu handicap- republicată, Compartimentul Asistență Socială din subordinea
Consiliului Local Seimeni, controlează periodic activitatea asistenților personali și prezintă semestrial un
raport Consiliului Local.
Potrivit art. 29, alin 1 din H.G. nr. 268/2007 pentru aprobarea Normelor Metodologice de aplicare a
prevederilor Legii nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap
raportul conține cel puțin următoarele: dinamica angajării asistenților personali; informații 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; informații privind numărul de asistenți
personali instruiți; numărul de controale efectuate și problemele sesizate.
Față de prevederile legale mai sus menționate vă facem cunoscut următoarele:
Cu privire la dinamica angajării asistenților personali:
In aplicarea prevederilor art. 35 si art. 42 alin. 4 din Legea nr 448/2006 privind protectia și
promovarea drepturilor persoanelor cu handicap- republicată, prin Hotărârea nr. 7/28.01.2021 a
Consiliului Local a Comunei Seimeni, s-au aprobat pentru anul 2021 un număr de 20 asistenți personali.
La data de 30.06.2021, existau în evidența Compartimentului Asistență Socială un număr de 10
asistenți personali cu contract individual de muncă și 2 dosare de indemnizație.
În perioada 01.01.2021 - 30.06.2021, s-au înregistrat 0 cereri noi de încadrare ca asistent personal a
persoanei cu handicap grav, 0 cereri pentru încetarea contractului individual de muncă și 0 dosare de
indemnizație.
La data de 30.06.2021 sunt înregistrați un număr total de 10 asistenți personali cu contract
individual de muncă, din care încadrați pe perioada determinată un număr de 3 , iar pe perioada
nedeterminată un număr de 7, conform certificatelor de încadrare într-o categorie de persoane cu handicap
care necesită protecție specială. Din numărul total de asistenți personali, 8 sunt angajati pentru adulți cu
handicap grav și 2 sunt angajați pentru minori cu handicap grav . Din numărul de 8 asistenți ai adulților
grav , 6 sunt din cadrul familiei iar 2 sunt din exteriorul familiei. Din numărul de 2 asistenți personali ai
minorilor cu handicap grav, toți sunt din cadrul familiei (parinți sau bunici ai copilului cu handicap grav).
În ceea ce privește numărul de controale efectuate asupra asistenților personali și ce probleme
sesizate:
În vederea aplicării art. 40 alin.2 din Legea nr. 448/2006 - republicată, la nivelul Compartimentului
Asistență Socială, controalele periodice privind activitatea asistenților personali se efectuează trimestrial.
În acest sens referentul din cadrul Compartimentului Asistență Socială a verificat în decursul acestui
semestru al anului 2021, un număr de 10 asistenți personali aflați în evidența Compartimentului Asistență
Socială la data de 30.06.2021, întocmindu-se în acest sens un număr de 10 rapoarte privind activitatea

asistenților personali și 0 rapoarte de vizită la domiciliul persoanelor cu handicap grav care beneficiază de
indemnizație lunară din partea primăriei.
În urma verificării efectuate de către referentul din cadrul Compartimentului Asistență Socială la
domiciliul persoanelor cu handicap grav, s-a constatat ca asistenții personali și-au îndeplinit în general
obligațiile prevăzute în contractul individual de muncă, asigurând pentru persoanele cu handicap grav
servicii de îngrijire social- medicală de natură socială, după cum urmează:
- servicii de bază: ajutor pentru igiena corporală, îmbrăcare și dezbrăcare, igienă
eliminărilor, hrănire și hidratare, transfer și mobilizare, deplasare în interior, comunicare;
- servicii de suport: ajutor pentru prepararea hranei sau livrarea acestuia, efectuarea de
cumpărături, activități de menaj, însoțirea în mijloacele de transport, facilitatea deplasării în exterior în
vederea indeplinirii planului de recuperare elaborat de comisiile de expertiza medicala, companie,
activități de admitere și gestionare, activități de petrecere a timpului liber.
Nu s-au înregistrat abateri disciplinare ale asistenților personali care să impună luarea unor măsuri
de sancționare disciplinară conform Codului Muncii.
Cu privire la modul în care se asigură înlocuirea asistentului personal pe perioada concediului de
odihnă, în strânsă legătură cu lipsa de dezvoltare a centrelor de tip respiro:
În conformitate cu prevederile art. 144 din Legea nr. 53/2003 - Codul Muncii - republicată,
coroborate cu prevederile art. 36, alin. 1, lit.(c) și art. 36, alin.2 si 3 din Legea nr. 448/2006 - republicată,
în semestrul I al anului 2021, 0 asistenți și-au efectuat concediul de odihnă.
Având în vedere diagnosticele persoanelor cu handicap grav (Demență, Demență mixtă, Retard
mental - Autism, Tetrapareză spastică etc.) afecțiuni ce necesită supraveghere permanentă și ajutor
integral din partea asistentului personal, nu s-a putut asigura preluarea atribuțiilor asistentului personal
aflat în concediu de odihnă de către un alt asistent personal care deservește o persoană cu handicap grav
cu domiciliul apropiat.
Menționăm că pe raza Comunei Seimeni nu funcționează centre de tip respiro care să asigure
găzduirea persoanei cu handicap grav pe perioada concediului de odihnă al asistentului personal.
Referitor la instruirea asistenților personali:
În temeiul art. 37, lit. (a) din Legea nr. 448/2006, aistentul personal are obligația să participe, o
data la doi ani, la instruirea organizată de angajator. Această instruire a asistenților personali nu a avut loc.
Față de cele prezentate mai sus, în conformitate cu prevederile art. 40, alin (2) din Legea nr.
448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap - republicată, vă rugăm să
aprobați raportul prezentat.
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