Anexă la H.C.L.Cucerdea nr.10/06.09.2012
RAPORT PRIVIND ACTIVITATEA ASISTENTILOR PERSONALI AI
PERSOANELOR CU HANDICAP GRAV
Promovarea şi respectarea drepturilor persoanelor cu handicap revin autorităţilor
administraţiei publice locale unde îşi are domiciliul sau reşedinţa persoana cu handicap.
În acest sens, conform prevederilor art. 40 alin (2) din Legea nr 448/2006, cu
modificările şi completările ulterioare, s-au efectuat controale periodice de verificare a
activităţii asistenţilor personali şi nu au fost sesizate probleme deosebite de natură să impună
încetarea contractului de muncă, asistenţii personali îşi îndeplinesc obligaţiile în fişa postului
şi în contractul individual de muncă şi prezintă periodic Compartimentuluil de Asistenţă
Socială, raportul de activitate privind evoluţia stării de sănătate a persoanei cu handicap grav
în raport cu obiectivele programului individual de recuperare şi integrare socială.
În vederea protecţiei şi promovării drepturilor persoanelor cu handicap, conform prevederilor
Legii nr. 448/2006, cu modificările şi completările ulterioare, angajatorul are obligaţia de a
organiza instruirea o dată la 2 ani, pentru asistenţii personali ai persoanelor cu handicap,
conform tematicii din Ordinul nr. 319/2007.
În conformitate cu art. 40 alin (2) din Legea nr. 448-2006, cu modificările şi
completările ulterioare: „Compartimentul de Asistenţă Socială dispune efectuarea de
controale periodice asuprea activităţii asistenţilor personali şi prezintă semestrial un raport
Consiliul Local”.
În acest sens, Legea nr 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor
cu handicap şi Normele Metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 448/2006, cu
modificările şi completările ulterioare, reglementează drepturile şi obligaţiile cu handicap
acordate în scopul integrării şi incluziunii sociale a acestora.
În perioada mai - iunie 2012 a fost verificată activitatea asistenţilor personali ai
persoanelor cu handicap grav de pe teritoriul Comunei Cucerdea. S-au realizat deplasari la
domiciliul acestora şi au fost monitorizate un numar de 7 persoane.
1. Lechinţan Viorel Remus, Cucerdea Nr. 96, Certificat de încadrarea în grad de
handicap 1280/30.01.2006, asistent personal Maşca Emilia
2. Popa Finia, Bord, Nr. 13, Certificat de încadrare în grad de handicap
10315/22.10.2004, asistent personal Abageru Ioana Cristina.
3. Gligoras Saveta, Seulia de Mures, Nr. 96, Certificat de încadrare în grad de
handicap 4135/09.04.2009, asistent personal Gligoras Saveta.
4. Popa Maria, Seulia de Mures, Nr. 99, Certificat de încadrare în grad de handicap
2262/17.02.2009, asistent personal Dordea Simion.
5. Suciu Dorica, Bord , Nr. 26, Certificat de încadrare în grad de handicap , asistent
personal Suciu Paulina.
6. Aldea Aurel , Cucerdea nr. 198, Certificat de încadrare în grad de handicap
1879/28.10.1993, asistent personal Aldea Victoria
7. Morar Rozalia , Cucerdea nr.124, Certificat de încadrare în grad de handicap
6418/29.06.2010, asistent personal Boar Lenuta.
8. Oltean Ioan , Şeulia de Mureş nr.232, Certificat de încadrare în grad de handicap
nr.1374/30.01.2012
9. Costea Aurelia , Şeulia de Mureş, nr.12, Certificat de încadrare în grad de handicap
6476/29.06.2012
10. Băcilă Vicenţiu Damian , Cucerdea nr.137 , Certificat de încadrare în grad de
handicap 26151/EC/21.01.2012

11. Potor Viorica , Cucerdea nr. 259
6010/08.06.2011.

, Certificat de încadrare în grad de handicap

In urma realiz[rii anchetelor sociale la domiciliul personalor cu handicap grav s-a
constatat ca acestea sunt bine îngrijite de către asistenţii personali, beneficiază de un climat
optim de viaţă şi nu s-au constatat nereguli în măsură să lezeze demnitatea sau integritatea
persoanelor cu handicap grav.
Beneficiază de dispoziţiile legii următoarele categorii de persoane:
Copii care posedă certificat de încadrare în grad de handicap eliberat prin hotărâre a
comisiei pentru protecţia copilului;
Adulţii care posedă certificat de încadrare în grad de handicap eliberat de comisia de
evaluare a persoanelor adulte cu handicap, sau, după caz, decizie eliberată de comisa
superioară de evaluare a persoanelor adulte cu handicap, în termen de validitate.
Părinţii sau reprezentanţii legali ai copilului cu handicap grav, adulţii cu handicap grav ori
reprezentanţii legii ai acestora, cu excepţia celor cu handicap vizual, pot opta între asistent
personal şi primirea unei indemnizaţii lunare.
De indemnizaţia lunară beneficiază un număr de 4 persoane, acordată pe perioada valabilităţii
certificatului de încadrare în grad de handicap, emis de comisiile de protecţie a copiilor sau de
comisiile de evaluare a persoanelor adulte cu handicap, după caz.
Persoana cu handicap grav are dreptul, în baza evaluării sociopsihomedicale, la un asistent
personal.
Conform art. 37 alin. (1) din Legea nr. 448/2006, cu modificările şi completările ulterioare, pe
perioada îngrijirii şi protecţiei persoanei cu handicap, pe baza contractului individual de
muncă, asistentul personal are următoarele drepturi:
program de lucru care să nu depşească în medie 8 ore pe zi şi 40 ore pe
săptămână;
concediul anual de odihnă, potrivit dispoziţiilor legale aplicabile personalului
încadrat în instituţii publice;
transport urban gratuit, conform art. 23;
transport interurban, în condiţiile prevăzute la art. 24.
La sfârşitul semestrului I al anului 2012, la Compartimentul de Asistenţă Socială
Cucerdea incadrati cu contract individual de munca 7 asistenţi personali, cu adulţii cu
handicap grav acordată pe perioada valabilităţii certificatului de încadrare în grad de
handicap, emis de comisiile de protecţie a copiilor sau de comisiile de evaluare a persoanelor
adulte cu handicap, după caz.
Conform art. 37 alin. (3) din Legea nr. 448/2006, cu modificările şi completările ulterioare:
„În situaţia în care angajatorul nu poate asigura un înlocuitor al asistentului personal,
persoanei, persoanei cu handicap grav i se acordă îndemnizaţia prevăzută la art. 43, alin
(1) sau găzduirea într-un centru de tip respiro”.
Deoarece asistenţii personali ai minorilor cu handicap grav sunt reprezentanţii legali ai
acestora (părinţi), iar în cazul persoanelor adulte cu handicap grav există relaţii de rudenie de
până la gradul IV în proporţie de 90%, având în vedere şi solicitările asistenţilor personali, s-a
optat pentru acordarea îndemnizaţiei persoanei cu handicap grav, echivalentă cu salariul net al
asistentului personal.
Asistentul personal are obligaţia conform art. 38 din Legea nr. 448/2006, cu
modificările şi completările ulterioare:
de a presta pentru persoana cu handicap grav toate activităţile şi serviciile prevăzute în
contractul individual de muncă şi fişa postului, prin care îşi asumă răspunderea de a realiza

planul de recuperare pentru copilul cu handicap grav, respectiv planul individual de servicii al
persoanei adulte cu handicap grav;
să trateze cu respect, bună-credinţă şi inţelegere persoana cu handicap grav şi să nu
abuzeze fizic, psihic sau moral de starea acesteia;
să comunice Compartimentului de Asistenţă Socială Cucerdea, în termen de 48 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.
Date referitoare la bugetul utilizat pentru plata drepturilor asistentilor personali
pentru semestrul I anul 2012:
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