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R  A  P  O  R  T 
 

privind activitatea asistenţilor personali ai persoanelor cu handicap grav 
din cadrul Primăriei comunei Tintesti pe semestrul I 2020 

 
 
 

COMPARTIMENTUL ASISTENŢĂ SOCIALĂ a comunei Tintesti 
funcţionează ca serviciu public de asistenţă socială. 

COMPARTIMENTUL ASISTENŢĂ SOCIALĂ nu este acreditat de către 
Comisia de Acreditare a Furnizorilor de Servicii Sociale Buzau,  functioneaza ca  
furnizor de servicii sociale primare. 

În baza prevederilor art.40 alin.(2) din Legea nr.448/2006 privind protecţia ş i  
promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, cât şi a prevederilor art.29 alin.(1) din 
Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr.448/2006, aprobate prin 
H.G. nr.268/2007, serviciul public de asistenţă socială prezintă semestrial consiliului 
local un raport privind activitatea desfăşurată. 

Conform prevederilor legale în vigoare, respectiv ale Legii nr.448/2006, 
persoanele cu handicap, sunt acele persoane cărora, datorită unor afecţiuni fizice, 
mentale sau senzoriale, le lipsesc abilităţile de a desfăşura în mod normal activităţi 
cotidiene, necesitând măsuri de protecţie, în sprijinul recuperării, integrării şi incluziunii 
sociale.                        

În cadrul COMPARTIMENTUL ASISTENŢĂ SOCIALĂ sunt în evidenţă la 
această dată, un număr de 35 asistenţi personali şi 12 persoane cu handicap grav, care au 
optat pentru îndemnizaţie. 

Indemnizaţia pentru persoanele cu handicap grav, care au optat pentru acest 
beneficiu social, este egală cu salariul net al asistentului social debutant. 

Asistenţii  personali ai persoanelor cu handicap, au faţă de persoana cu 
dizabilități, pentru a căror îngrijire au fost angajaţi, o serie de obligaţii stabilite în mod 
expres de lege şi anume: să participe o dată la 2 ani, la instruirea organizată de către 
angajator, să semneze un angajament ca act adiţional la contractul individual de muncă, 
prin care işi asumă răspunderea de a realiza integral planul de recuperare pentru copilul 
cu handicap grav, respectiv planul individual de servicii pentru adultul cu handicap 
grav, să presteze pentru persoana cu handicap grav toate activităţile şi serviciile 
prevăzute în contractul individual de muncă, fişa postului şi în planul de recuperare 
pentru copilul cu handicap grav, respectiv în planul individual de servicii al persoanei 
adulte cu handicap grav, să trateze cu respect, bună credinţă şi înţelegere persoana cu 
handicap grav şi să nu abuzeze fizic, psihic sau moral, de starea acesteia, să ne 
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comunice în termen de 48 ore, orice modificare survenită în starea fizică, psihică sau 
socială a persoanei cu handicap grav şi alte situaţii de natura să modifice acordarea 
drepturilor prevăzute de lege. 

Pentru orice situaţie verificată din proprie iniţiativă de către compartimentul 
de resort din cadrul Primăriei comunei Tintesti sau la sesizarea unor terţi, se procedează 
la efectuarea anchetei sociale, cu propuneri de continuare a activităţii asistentului 
personal, sau de încetare a activităţii acestuia, funcţie de cele constatate. 

În semestrul I al anului 2020, situaţia privind încadrarea asistenţilor personali, 
pe luni se prezintă astfel : 

• luna ianuarie           -  35  asistenţi personali; 
• luna februarie           -  36  asistenţi personali; 
• luna martie       -  36  asistenţi personali; 
• luna aprilie       -  36 asistenţi personali; 
• luna mai             - 36 asistenţi personali; 
• luna iunie                    -  35 asistenţi personali; 

 
Pe perioada concediului de odihnă, înlocuirea asistenţilor personali nu a fost 

posibilă din lipsă de personal, iar internarea persoanelor bolnave în centre de tip respiro 
nu s-a putut realiza. 

Prin urmare, pentru această perioadă, persoanele cu handicap grav au 
beneficiat de indemnizația în cuantum egal cu salariul net al asistentului social debutant 
cu studii medii din unităţile de asistenţă socială din sectorul bugetar, altele decât cele cu 
paturi. 

Cu prilejul vizitelor la domiciliul persoanelor cu nevoi speciale, s-au verificat 
un număr de 14 de dosare ale asistenţilor personali, încadraţi de către primarul comunei 
Tintesti. 

În urma controalelor, nu s-au constatat abateri de la normele de disciplină a 
muncii ale asistenţilor personali şi nici încălcări ale obligaţiilor prevăzute în contractele 
individuale de muncă ale acestora. 

De asemenea, pe parcursul anului în curs, nu s-au înregistrat reclamaţii din 
partea bolnavilor sau din partea altor persoane, cu referire la supravegherea, asistența și 
îngrijirea acordată de către asistenţii personali. 

În activitatea compartimentului de asistență socială, s-a efectuat și consilierea 
familiei, atât din punct de vedere juridic cât şi psihologic, cu privire la drepturile şi 
obligaţiile ce decurg în urma încheierii unui contract individual de muncă pe perioadă 
determinată sau nedeterminată, importanţa perfectării acestor contracte dar şi 
conştientizarea acestor familii, în sensul angajării unor asistenţi personali, capabili să 
acorde supraveghere, asistenţă şi îngrijire corespunzătoare persoanei cu nevoi speciale. 

Instruirea asistenților personali ai persoanelor cu handicap grav nu s-a  mai 
efectuat din cursul lunii decembrie 2011, în temeiul prevederilor art.37 lit.a) din Legea 
nr.448/2006, organizat, la care au participat un număr de 8 asistenți. 

La această instruire s-a urmărit informarea și dobândirea de cunoștințe în 
privinţa respectării programului individual de recuperare şi de integrare socială a  
persoanelor cu handicap grav, în cazurile în care le sunt prescrise programe speciale de 
reabilitare. 
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În semestrul I al anului 2020, plata salariilor asistenților personali ai persoanei 
cu handicap s-a efectuat la data fixată şi anume data de 10 a fiecărei luni, achitându-se 
pentru această perioadă suma totală de 509128 lei. 

De asemenea, în această perioadă s-au achitat indemnizațiile pentru un număr 
de 11 persoane cu dizabilități, suma totală a acestora fiind de 83463 

Plățile s-au efectuat, pentru ambele forme de plată, în proporţie de 100%. 
COMPARTIMENTUL ASISTENŢĂ SOCIALĂ, prin  activitatea depusă, 

lucrează numai în sensul respectării prevederilor legale cu privire la drepturile 
persoanelor cu handicap, şi în conformitate cu legislaţia generală a muncii şi a celorlalte 
reglementări legale în vigoare. 

                  
 
 

Întocmit, 
Compartimentul de Asistinta Sociala 

 


