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                                                      RAPORT 

privind activitatea desfăşurată de asistenţii personali ai persoanelor 

cu handicap grav pe semestrul II al anului 2022 

 
 

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

promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, rolul compartimentului de 

Asistenţă Socială din cadrul aparatului de specialitate al primarului a fost acela de a monitoriza 

în condiţii optime atribuţiile şi obligaţiile care le revin asistenţilor personali ai persoanelor cu 

handicap grav, în vederea ameliorării situaţiei acestora, astfel încât aceştia să primească îngrijire 

specială la nivelul la care situaţia lor o cere, pentru satisfacerea întregului lanţ de nevoi fizice, 

personale, sociale şi spirituale.  

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

dreptul fundamental la autodeterminare şi individualitate, pentru depăsirea condiţiei de handicap 

şi a reinsertiei sociale. Ingrijirile ce li se acordă, pot permite persoanelor cu handicap grav să îşi 

valorifice potenţialul fizic, intelectual, spiritual, emoţional şi social, în pofida handicapului de 

care suferă. 

      Conform evidentelor compartimentului de Asistenţă Socială, rezultă că pe raza oraşului  

Boldesti - Scăeni, numărul mai mare al persoanelor cu handicap grav este în general în rândul 

copiilor. Handicapul acestora este fie nativ, genetic, fie dobândit ca urmare a unor traume psihice 

sau fizice. La adulţii cu handicap grav, cele mai frecvente afecţiuni constatate sunt: sindrom 

Alzheimer, boala Parkinson, scleroza în plăci, polireumatism articular  acut.  

      Ţinând cont de aceste aspecte, la sfârşitul semestrului II al anului 2022, se raportează 

urmatoarele: 

      Dinamica angajării asistenţilor personali: 

      La data de 31. 12. 2022, în evidenţele instituţiei noastre, se află un număr de  31 persoane cu 

handicap grav care beneficiază de asistent personal angajat pe bază de contract individual de 

muncă. 

      În perioada 01. 07. 2022 - 31. 12. 2022 au fost angajate două persoane  cu contract individual 

de muncă în funcţia de asistent personal,  un asistent personal a optat pentru încetarea contractului de 

muncă și acordarea indemnizației lunare. Nu s-au semnalat situaţii de desfacere a contractului de 

muncă al asistenţilor personali care să afecteze negativ starea bolnavului. 

    Situaţia privind încadrarea asistenţilor personali, pe luni se prezintă  astfel:                                      

                       

Luna Iulie August Septembrie Octombrie  Noiembrie Decembrie  

 Nr. 

contract 

30 30 31 

 

30 30 31 

 

Sume 

plătite (lei) 

87471 90039 93301 91552 87622 93719 

      

 

 

 

 

 



     Cu privire la modul în care se asigură înlocuirea asistenţilor personali pe perioada concediului 

de odihnă sau medical, precizăm că pe raza localităţii noastre nu există un Centru de tip respiro, 

sarcinile asistentului personal revenind unui membru al familiei. Menţionăm de asemenea ca, în 

evidentele instituţiei noastre nu sunt înregistrate cereri prin care se solicită angajarea pe perioada 

concediilor de odihnă a asistenţilor personali, iar pe de alta parte, persoanele încadrate în grad de 

handicap nu doresc sa beneficieze de îngrijire din partea altui asistent personal.  

      În aceste condiţii, la nivelul Primăriei oraşului Boldeşti Scăeni se acordă persoanei cu 

handicap o indemnizaţie echivalentă cu salariul net al asistentului personal conform art. 37 alin 3 

din Legea 448/2006 şi a art. 26 (1) din HG 268/2007.  

      Referitor la numărul 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 acestora, situaţia lunară se prezintă astfel:                                                                                                                               

                                                                                                                                                                                    

        

     Luna 

  

   Număr persoane cu handicap grav ai căror  asistenţi 

personali au  beneficiat  de concediu de odihna 

    

    Sume  

plătite (lei) 

 

Iulie 0 - 

August 0 - 

Septembrie 15 22860 

Octombrie 1 1524 

Noiembrie 0 - 

Decembrie  1 488 

   

    Cu privire la obligaţia asistenţilor personali de a participa o dată la 2 ani, la instruirea 

organizată de angajator, stipulată la art. 38 lit. a) din Legea nr. 448/2006, facem menţiunea că 

instruirea s-a desfăşurat în  perioada  06 – 08 septembrie 2021.  

     S-au înmânat spre completare rapoartele semestriale de activitate ale asistentilor personali 

care le-au predat până la sfârsitul lunii decembrie 2022 la Direcția de Asistenţă Socială. 

      Din rapoartele depuse precum şi din anchetele sociale întocmite în scopul verificări 

îndeplinirii atribuţiilor au reieşit următoarele: 

    - asistenţii personali s-au preocupat pentru asigurarea alimentaţiei corespunzătoare deficienţei 

persoanei cu handicap. 

      - s-au îngrijit de curăţenia spaţiului de locuit 

   - au asigurat tratamentul medicamentos prescris  

   - au asigurat tratamentul de reflexoterapie în cazurile prescrise de medicul specialist 

   - au asigurat prezenţa la şcoală a copiilor cu handicap grav 

   -au participat activ la crearea unor condiţii normale de viaţă a persoanei asistate prin asigurarea 

climatului  afectiv necesar.  

    Pe parcursul semestrului II din anul 2022, nu s-au înregistrat reclamaţii din partea bolnavilor, 

cu referire la modul de îngrijire  de către asistenţii personali. 

    În urma verificărilor în teren şi a anchetelor sociale efectuate în luna decembrie 2022, nu au 

fost constatate probleme deosebite de natură să impună încetarea contractului de muncă a 

vreunui asistent personal.  

 

      Inspector,                                                                         Inspector , 

Constantin Ana Iuliana                                                  Şoimăreanu  Monica 

 
4 ex 

CI/CI 

Întocmit,  

insp. as. soc. Constantin  Ana  Iuliana  
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