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RAPORT 
 

privind activitatea desfăşurată de către asistenţii personali 
din oraşul Pecica pe semestrul I al anului 2018 

 
 
                         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 
protecţia şi  promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, Serviciul Public de 
Asistenta Sociala Pecica  are obligaţia de a prezenta semestrial Consiliului Local, 
raportul de activitate al asistenţilor personali ai persoanelor cu handicap grav, 
care să conţină date referitoare la: 
- dinamica angajării asistenţilor personali ; 
-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; 
 -informaţii privind numărul de asistenţi personali instruiţi ; 
 -numărul de controale efectuate şi problemele sesizate. 
                        Potrivit prevederilor Legii 448/2006 republicată, rolul autorităţii 
locale, este de a monitoriza în condiţii optime atribuţiile şi obligaţiile care le revin 
asistenţilor personali, în vederea ameliorării situaţiei persoanelor cu handicap 
grav, astfel încât aceştia să primească îngrijire specială la nivelul la care starea 
lor o cere, pentru satisfacerea întregului lanţ de nevoi fizice, personale, sociale şi 
spirituale. 
                        Îngrijirile ce li se acordă pot permite persoanelor bolnave să-şi 
valorifice potenţialul fizic, intelectual, spiritual, emoţional şi social, în pofida 
handicapului de care suferă. 
                       În contextul aspectelor menţionate, la finele semestrului I, se 
înregistrau următoarele date : 
                  1) Dinamica angajării asistenţilor personali 
     In semestrul I al anului 2018 au fost angajati: 
               - 5  asistenti personali ai persoanelor cu handicap grav,  
              - 4 cazuri de deces a  persoanei cu handicap grav ai căror asistenţi 
personali au fost angajaţi cu contract de muncă. 
                 Nu s-au semnalat alte situaţii de desfacere a contractului ele muncă al 
asistenţilor personali care să afecteze negativ starea bolnavului. 
                 Cu privire la evoluţia numărului de asistenţi personali  şi a sumelor 
suportate din bugetul local reprezentind salariile lunare, pe sem. I anul 2018 
situaţia se prezintă astfel: 



 
asistenti personali 
LUNA Nr. asistenti personali Sume platite (mii lei) 
IANUARIE 66 138399 
FEBRUARIE 64 136381 
MARTIE 64 138945 
APRILIE 65 141107 
MAI 66 143041 
IUNIE 66 139705 
 
                 De remarcat este faptul că gradul de rudenie reprezintă o pondere în 
rândul asistenţilor personali ceea ce subliniază caracterul familial al serviciilor 
prestate de această categorie profesională. 
Conform statisticii, numărul mai mare al persoanelor cu handicap grav este în 
rândul adultilor de 56  cazuri si 9 cazuri de minori. 
 
2) Modul in care se asigură inlocuirea asistentului personal pe perioada 
concediului de odihnă, corelat cu lipsa  centrelor de tip respiro. 
 
                Referitor la acest aspect facem precizarea că întrucât pe raza oraşului 
Pecica nu există Centre de tip respiro, ci doar in judet, 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 indemnizaţie echivalentă cu salariul net 
al asistentului social debutant cu studii medii din unităţile de asistenţă socială din 
sectorul bugetar, altele decât cele cu paturi. 
               Cu privire la evoluţia numărului de asistenţi personali care au beneficiat 
de concediu de odihnă şi a sumelor suportate din bugetul local reprezentând 
indemnizaţiile cuvenite persoanelor cu handicap grav pe perioada sem I anul 
2018  situaţia, se prezintă astfel: 
 
Numar persoane cu 
handicap grav ai caror 
asistenti personali au 
beneficiat de concediu de 
odihna  

Sume platite 

0 0 
 
 
3) Informaţii privind numărul de asistenţi personali instruiţi 
 
          Precizăm că în conformitate cu prevederile art.38, lit.a din Legea nr. 
448/2006 – republicată, asistenţii personali au obligaţia să participe o dată la 2 
ani la o instruire organizată de angajator. 
S-au realizat sedinte de informare si consiliere odata cu evaluarea initiala si 
socială. 
 



4) Numărul de controale efectuate şi problemele sesizate 
                    În conformitate cu prevederile art.40 alin. 2 din Legea nr. 448/2006 
republicată. autoritatea locală are obligaţia de a efectua vizite periodice de 
monitorizare a activităţii asistenţilor personali care au ca scop asigurarea 
respectării drepturilor şi interesului superior al persoanei cu dizabilităţi pe care 
asistentul personal o are în îngrijire. De asemenea ele reprezintă un prilej eficient 
de informare, mediere şi consiliere referitor la noutăţile în domeniul social al 
persoanelor cu dizabilităţi respective facilitarea si indrumarea catre serviciile de 
specialitate din domeniul, medical si social. Considerăm că această strategie de 
lucru reprezintă un prim pas spre o colaborare bazată pe profesionalism şi 
implicare multipă în soluţionarea problemelor cu care asistenţii personali se 
confruntă. 
Verificările efectuate de către angajatii din cadrul SPAS Pecica 
concretizate în anchete sociale au vizat următoarele aspecte: 
- modul în care sunt îndeplinite obligaţiile contractuale ale asistentului personal,  
- evaluarea socială atât a asistentului personal în vederea angajării cu contract 
individual de muncă conf. Legii nr. 448/2006 republicată, cât şi a persoanei cu 
handicap grav, sau pentru acordarea unei indemnizaţii lunare. 
În perioada ianuarie - iunie 2018 s-au efectuat la domiciliul persoanelor cu 
handicap grav, 33 anchete sociale care nu au evidenţiat aspecte negative în 
activitatea asistentului personal. Cu ocazia acestor controale s-au semnalat 
solicitări ale persoanelor cu handicap grav pentru obţinerea de dispozitive sau 
echipamente necesare pentru buna desfăşurare ale activităţilor zilnice ale 
acestora. 
 
                    Alte servicii de care au beneficiat persoanele cu handicap: 

- Indemnizaţie lunară pentru persoanele cu handicap grav care 
optează pentru aceasta formă de protecţie în locul asistentului 
personal.  

Menţionăm că în semestrul I s-au înregistrat:  
- 3 indemnizatii de insotitor ai persoanelor cu handicap grav dintr-un nr. de 25 
indemnizatii. 
                In acest semestru au incetat 4  indemnizatii 
 
Indemnizatii de insotitor 
LUNA Nr. indemnizatii Sume platite (mii lei) 
Ianuarie 27 31374 
Februarie 27 31374 
Martie 28 31797 
Aprilie 26 30212 
Mai 27 29105 
Iunie 26 29825 
 
              În semestrul I al anului 2018 au fost intocmite dosarele pentru eliberarea 
a 3 roviniete pentru persoanele cu handicap grav. S-au eliberat un nr. de 11 
tichete de parcare pentru persoanele cu handicap grav. 



               În vederea expertizării şi încadrării  persoanelor adulte cât si a minorilor 
din oraşul Pecica, aflate  într-un grad de handicap grav cu asistent personal, în 
cursul semestrului I al anului 2018 s-au efectuat un numar  de 180 anchete 
sociale si totodată li s-au intocmit dosarele in vederea examinării si reincadrarii in 
grad de handicap precum si de acordarea drepturilor ce le  revin in urma 
incadrarii in grad de handicap. S-au întocmit dosarele asistentilor personali in 
vederea obtineri avizului favorabil pentru angajare. 
              Concluzionând, apreciem că serviciile sociale de care au beneficiat 
persoanele cu handicap grav din partea asistenţilor personali au fost de bună 
calitate, fiind realizate cu respectarea prevederilor Legii nr. 448/2006 republicată 
coroborate cu Codul Muncii. 
 
 
 
                   Primar,                                                        Director executiv, 
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