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HOTĂRÂREA Nr. 50 

din 31 martie 2020 

 

privind aprobarea Raportului privind activitatea desfășurată 

de asistenții personali ai  persoanelor cu handicap grav 

pentru semestrul II al anului 2019 

  

 Consiliul Local al comunei Sântandrei, județul Bihor, întrunit în ședința extraordinară din data de 

31 martie 2020, 

Având în vedere:  

- referatul de aprobare al Primarului comunei Sântandrei nr. 3345/09.03.2020 prin care solicită 

aprobarea Raportului privind activitatea desfășurată de asistenții personali ai persoanelor cu handicap 

grav pentru semestrul II al anului 2019; 

- raportul privind activitatea desfășurată de asistenții personali ai persoanelor cu handicap grav 

pentru semestrul II al anului 2019, întocmit de către Compartimentul de asistență socială din cadrul 

aparatului de specialitate al primarului comunei Sântandrei nr. 3567/11.03.2020, 

- avizul consultativ al Comisiei Juridice, 

- avizul consultativ al Comisie de Învățământ. 

Ținând cont de prevederile: 

- art. 40 alin. (2) din Legea 448 / 2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu 

handicap, republicată, cu modificările și completările ulterioare; 

- 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, 

- art. 144 din Legea nr. 53 / 2003, Codul Muncii, republicată, 

- art. 129 alin. (2) lit. d) coroborate cu ale art. alin. (7), pct. b), din Ordonanţa de urgenţă a 

Guvernului nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ, publicată în Monitorul Oficial al 

României nr. 555 din 5 iulie 2019; 

În temeiul prevederilor art. 139 alin. (1) și ale art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanţa de urgenţă a 

Guvernului nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ, publicată în Monitorul Oficial al 

României nr. 555 din 5 iulie 2019, cu 12 voturi “pentru”, fără voturi “împotrivă”, fără “abţineri”, din 

totalul de 12 consilieri locali prezenți la ședință, 

  

HOTĂRĂŞTE: 

Art.1. Se aprobă Raportul privind activitatea desfășurată de asistenții personali ai persoanelor cu 

handicap grav pentru semestrul II al anului 2019, conform Anexei ce face parte integrantă din prezenta 

hotărâre.  

Art.2. Prezenta hotărâre  se comunică cu: Instituția Prefectului - Județul 

Bihor________Primar______Compartimentul  Asistență  Socială______Afișare__________Dosar 

special şedinţă. 

 

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ               CONTRASEMNEAZĂ 

     CONSILIER LOCAL                          SECRETAR GENERAL 

            Petru ILIEȘ                     Dorina ILEA 

 



 

Anexă la H.C.L. nr. 50/ 31.03.2020 

     pentru aprobarea Raportului privind activitatea desfasurată 

       de asistenții persoanli ai  persoanelor cu handicap grav  

                             pentru semestrul II. al anului 2019 

 

 

RAPORT PRIVIND ACTIVITATEA DESFĂȘURATĂ DE ASISTENȚII PERSONALI  

AI  PERSOANELOR CU HANDICAP GRAV PENTRU SEMESTRUL  II  AL ANULUI 2019 

 

În conformitate cu 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, Compatrimentul de Asistenţă Socială din cadrul  aparatului de specialitate al primarului 

comunei Sântandrei, are obligaţia de a prezenta semestrial Consiliului Local, un raport asupra activităţii 

desfăşurate de către asistenţii personali ai persoanelor cu handicap grav din comuna Sântandrei care să 

conţină în mod obligatoriu 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; 

➢ informații privind numărul de asistenți personali instruiți; 

➢ numărul de controale efectuate şi problemele sesizate. 

Precizăm faptul că potrivit prevederilor art. 40 alin. (2) din Legea 448 / 2006 privind protecţia şi 

promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările și completările ulterioare, 

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, pe semestrul II al anului 2019, se înregistrau următoarele date: 

  Cu privire la dinamica angajării asistenţilor personali:  

La data de 1 iulie 2019, în cadrul Primariei Comunei Sântandrei au figurat ca angajaţi un număr 

de 14 asistenţi personali ai persoanelor cu handicap grav, 7 asistenţi personali au în îngrijire 7 minori şi 

restul de 7 au în îngrijire adulţi.  Contractele de muncă pentru cele 7 dosare ale persoanelor cu handicap 

grav adulți sunt pe perioada nedeterminată, iar pentru cele 7 dosare ale copiilor cu handicap grav sunt pe 

perioadă determinată conform valabilități certificatelor de încadrare în grad de handicap.  

 Pe parcursul semestrului II al anului 2019,  au intervenit modificări cu privire la dosarele 

asistenților personali ai persoanelor cu handicap grav, în luna noiembrie 2019 o persoana cu handicap 

grav cu asistent personal a decedat, astfel cu data de 01.12.2019 a încetat contractul de muncă al 

asistentului personal. 

Nu s-au semnalat alte situații de desfacere a contractului individual de muncă al asistenților 

personali care să afecteze negativ starea bolnavului. 

În ceea ce priveşte evoluţia încadrării asistenţilor personali pe categorii de beneficiari respectiv 

minori şi persoane majore cu handicap grav, în perioada iulie - decembrie 2019, evidenţiem următoarele: 

asistenții personali ai persoanelor cu handicap grav cu însoțitor au contractele de muncă pe perioadă 

determinată un numar de 7 și pe perioadă nedeterminată un număr de 6, conform valabilitați certificatelor 

de încadrare în grad de handicap. Din numărul total de 13 asistenți personali, 6 sunt angajați pentru adulți 

și 7 sunt angajați pentru minori. Din numărul de 13 asistenți personali ai persoanelor cu handicap grav 

cu însoțitor, toți sunt din cadrul familiei. 

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 copiilor şi 

adolescenţilor. Handicapul acestora este fie genetic, fie dobândit ca urmare a unor traume  psihice sau 

fizice. 

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: 

Asistenții personali beneficiază pe parcursul anului de concediu de odihnă, perioadă în care 

angajatorul trebuie să asigure un înlocuitor asistentului personal aflat în concediu, iar în situația în care 

angajatorul nu poate asigura un înlocuitor, persoanei cu handicat grav i se acordă o indemnizație 

echivalentă cu salariul net al unui asistentului personal sau găzduirea într – un centru tip respiro. 

Având în vedere faptul că, pe teritoriul comunei Sântandrei nu există un centru de tip respiro, 

Primăria Comunei Sântandrei, are obligația, potrivit prevederilor art. 43 din Legea nr. 448 / 2006 privind 

protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap să plătească persoanei cu handicat grav o 

indemnizație echivalentă cu salariul net al unui asistent personal, gradația 0 (zero). 

 În semestrul II al anului 2019, 5 (cinci) asistenți personali ai persoanelor cu handicap grav și-au 

efectuat concediul de odihnă, beneficiind de îndemnizația echivalentă la nivelul unui salariu net al 

asistentului personal în suma de 1.263 lei, fiind plătită o sumă totală de 6.315 lei.  

Informații privind numărul de asistenţi personali instruiţi:  

 Conform dispoziţiilor art. 38, lit. a) din Legea nr. 448 / 2006 privind protecția şi promovarea 

drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale 

art. 29, alin. (1) din H.G. nr. 268 / 2007 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a 

prevederilor Legii nr. 448 / 2006, asistenții personali au obligația sa participe o dată la 2 ani la o instruire 

organizată de angajator.   

În semestrul I 2019, asistenții personali au participat la instruirea specializată care a avut loc în 

data de 07.05.2019, fiecare participant primind un certificat de absolvire, cheltuielile cu instruirea fiind 

suportate de primărie. 

 Numărul de controale efectuate asupra activităţii asistenţilor personali şi problemele 

sesizate:  

Un rol important al instituţiei noastre este de a monitoriza atribuţiile şi obligaţiile care le revin 

asistenţilor personali ai persoanelor cu handicap grav, în vederea ameliorării situaţiei acestora, astfel 

încât acestea să primească îngrijire specială la nivelul la care situaţia lor o cere, pentru satisfacerea 

întregului lanţ de nevoi fizice, personale, sociale.  

Indiferent de vârsta sau de handicapul cu care se confruntă acest segment social, el are dreptul 

fundamental la autodeterminare şi individualitate, pentru depăşirea condiţiei de handicap şi a reinserţiei 

sociale. Îngrijirile ce li se acordă permit persoanelor cu handicap grav să îşi valorifice potenţialul fizic, 

spiritual şi social, în pofida handicapului de care suferă.  

 În conformitate cu prevederile art. 40 alin. (2) din Legea nr. 448 / 2006 privind protecţia şi 

promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările și completările ulterioare, 

Compartimentul de Asistență Socială efectuează controale periodice asupra activităţii asistenţilor 

personali şi prezintă semestrial un raport Consiliului Local.  

Persoana desemnată cu atribuții de asistență socială din cadrul Compartimentului de Asistență 

Socială, a efectuat controale la domiciliul persoanelor cu handicap pentru a constata dacă asistentul 

personal îşi îndeplineşte obligaţiile. În urma acestor controale au fost evidenţiate: climatul familial, 

reţeaua socială/legătura cu comunitatea, situaţia economică, educaţia, condiţiile de locuit, nevoile 

medicale.       

Asistenţii personali au declarat pe proprie răspundere:  

- că prestează pentru persoana cu handicap grav toate activităţile şi serviciile prevăzute în 

contractul individual de muncă, în fişa postului şi în planul de recuperare pentru copilul cu handicap 

grav, în planul individual de servicii al persoanei adulte cu handicap grav;  



- că tratează cu respect, bună credinţă şi înţelegere persoana cu handicap grav şi să nu abuzeze 

fizic, psihic sau moral de starea acesteia;  

- că vor comunica Compartimentului de Asistență Socială, în  termen de 48 de ore de la luarea la 

cunoştinţă, orice modificare survenită în starea fizică, psihică sau socială a persoanei cu handicap grav 

şi alte situaţii de natură să modifice acordarea drepturilor prevăzute de lege.  

Scopul vizitei la domiciliul persoanei cu handicap grav reprezintă un prilej unic de informare, 

mediere şi consiliere referitor la noutăţile în domeniul social al persoanelor cu dizabilităţi, al serviciilor 

care pot fi accesate pe plan local. 

Concluzionând, considerăm că legislaţia specifică persoanelor cu dizabilităţi răspunde cerinţelor 

persoanelor cu handicap stabilite prin Legea nr. 448/2006 republicată, introducând o perspectiva 

europeană asupra problematicii acestor persoane, care aliniază legislaţia din România la prevederile 

europene şi uniformizează abordarea juridică prin raportarea la un singur act  normativ sintetic. 

În semestrul II 2019, 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. 

 

    PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ                 CONTRASEMNEAZĂ 

CONSILIER LOCAL      SECRETAR GENERAL 

           Petru ILIEȘ                Dorina ILEA 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


