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RAPORT 
PRIVIND ACTIVITATEA ASISTENŢILOR PERSONALI DESFĂŞURATĂ 

ÎN SEMESTRUL II AL ANULUI 2019 
 
 

În conformitate cu prevederile art. 29, alin.1 Normele metodologice de aplicare 
a prevederilor Legii nr.448/2006 privind protecţia si promovarea drepturilor 

persoanelor cu handicap cu modificările şi completările ulterioare, Direcția de 
Asistenţă Socială de la nivelul primariei, trebuie să prezinte semestrial Consiliului local, 
un raport care trebuie să conţină date referitoare la activitatea asistenţilor personali ai 
persoanelor cu handicap grav, precum: 

1.Dinamica angajării asistenţilor personali; 
2.Modul în care se asigură înlocuirea asistentului personal pe perioada 

concediului de odihnă, în stransă legatură cu lipsa sau posibilitatea de dezvoltare a 
centrelor de tip respiro; 

3.Informaţii privind numărul de asistenţi personali instruiţi; 
4.Numarul de controale efectuate şi problemele sesizate. 
Precizăm că, în conformitate cu prevederile Legii nr. 448/2006 privind 

protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap cu modificările şi 
completările ulterioare, rolul DAS, este 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 ale lor. 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, pot permite persoanelor cu handicap grav să îşi valorifice potenţialul 
fizic, intelectual, spiritual, emoţional şi social, în pofida handicapului de care suferă. 

Ţinând cont de aceste aspecte, la sfârşitul semestrului II al anului 2019 Direcția 
de Asistenţă Socială raporteaza urmatoarele: 

 



1. Dinamica angajării asistenţilor personali: 
În perioada 01.07.2019 – 31.12.2019 la Primăria mun. Fălticeni au fost angajaţi 

un număr de tpatru asistenţi personali ai persoanei cu handicap.  

La sfârșitul lunii decembrie 2019 situația asistenților personali angajați si a celor 

care au optat pentru plata indemnizației de însoțitor a fost următoarea: 

- sunt angajați un număr de 54 asistenți personali ai persoanelor cu handicap 

dintre care 14 pentru minori și 40 pentru persoane adulte; 

-   se plătesc un număr de 167,, indemnizații pentru persoanele cu handicap 

dintre care 24 pentru minori și 143 pentru persoane adulte.  

Conform evidenţelor Direcției de Asistenţă Socială, rezultă că în municipiul 
Fălticeni, numărul  mare al persoanelor cu handicap grav este atât în rândul 
copiilor cât şi al adolescenţilor. Handicapul acestora este fie nativ, genetic, fie 
dobândit ca urmare a unor traume psihice sau fizice. Cele mai frecvente afecţiuni 
întâlnite la copii şi adolescenţi, a căror etiologie este de natură nativă sau genetică 
sunt: encefalopatie infantilă, oligofrenie, sindrom Langdon-Down, distrofie 
musculară progresivă.  

Afecţiunile dobândite pe parcursul vieţii mai frecvent întâlnite la copii si 
adolescenţi, ca urmare a unor traume fizice sau psihice sunt: leucemie acută, 
limfom Hodking, sechele după traumatism cranio-cerebral, diferite forme de 
neoplasm, schizofrenie, psihoză maniaco-depresivă. La adulţii cu handicap grav, 
cele mai frecvente afecţiuni constatate sunt: hemiplegie, paraplegie, sindrom 
Alzheimer, boala Parkinson, scleroza în plăci, sechele AVC. 

 
2. 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: 

- Referitor la acest aspect precizăm că pe raza municipiului Fălticeni nu sunt 
înfiinţate şi nu funcţioneaza Centre de tip respiro. Menţionăm că aceste Centre 
ar fi bine dacă s-ar înfiinţa ca structuri fără personalitate juridică în subordinea 
consiliilor judetene, în structura Directiilor Generale de Asistenţă Socială şi 
Protecţia Copilului, cu avizul şi sub îndrumarea metodologică a Autorităţii 
Naţionale pentru Persoanele cu Handicap.  

Având în vedere că marea majoritate a asistenţilor personali sunt rude de 
gradul I cu bolnavul, în urma discuţiei purtată cu aceştia, s-a ajuns la concluzia 
că înlocuirea asistentului personal în perioada concediului de odihnă nu este 
necesară. Aceştia beneficiază de bani pentru a plăti un eventual înlocuitor. 

 
3. Informatii privind numărul de asistenţi personali instruiţi: 

- Precizăm că, în conformitate cu prevederile art. 38, lit. a din Legea nr. 
448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, 



cu modificările şi completările ulterioare, asistenţii personali au obligaţia să 
participe o data la 2 ani la o instruire organizată de angajator. Tematica de 
instruire se stabileşte prin ordin al preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru 
Persoanele cu Handicap.  

 În semestrul II, respectiv în luna octombrie 2019, au fost instruiți un 

număr de 54 asistenți personali ai persoanelor cu handicap. 
 

4. Numarul de controale efectuate şi problemele sesizate: 

- Verificarile efectuate de către inspectorii de specialitate din cadrul Direcției de 
Asistenţă Socială, în semestrul II al anului 2019 au vizat următoarele aspecte: 
modul în care sunt îndeplinite obligaţiile contractuale ale asistentului personal, 
evaluarea socială şi psihologică atât a asistentului personal cât şi a persoanei cu 
handicap grav, în vederea angajării asistentului personal în baza contractului 
individual de muncă, conform Legii nr. 448/2006 privind protecţia şi 
promovarea drepturilor persoanelor cu handicap cu modificările şi completările 
ulterioare, sau pentru primirea unei îndemnizaţii lunare.  

- În urma anchetelor sociale efectuate la domiciliul persoanelor cu 
handicap nu au fost sesizate probleme deosebite. 

- În cursul semestrului doi al anului 2019 au fost controlate la domiciliu 
un număr de 29 persoane cu handicap grav, care au însoţitor. Nu s-au sesizat 
aspecte negative legate de activitatea asistentului personal dar şi-au manifestat 
dorinţa ca societatea să fie mai deschisă la problemele lor, în special privind 
socializarea, integrarea în şcolile de masă şi cele speciale, încadrarea in muncă şi 
participarea la activităţi sportive, culturale si distractive a persoanei asistate. 

 
Alte servicii de care beneficiaza persoanele cu handicap: 
1. Indemnizaţie lunară pentru persoanele cu handicap grav care optează 

pentru această formă de protecţie în locul asistentului personal.  
2. Abonamente gratuite pentru transportul urban cu mijloacele de transport 

în comun pe toate liniile. 
În municipiul Fălticeni nu există transport urban în comun motiv pentru care 

nu se impune acordarea de abonamente. S-a facilitat în schimb obţinerea de rovignete 
gratuite pentru persoanele cu handicap sau însoţitoriii acestora care circulă cu 

autoturismul proprietate personală precum și legitimații pentru locuri de parcare 
gratuite. 

3.  În semestrul II al anului 2019 s-a acordat un ajutor de urgenţă pentru o 
persoană la care facem referire în acest raport. 

În concluzie, apreciem că serviciile acordate persoanelor cu handicap grav prin 

intermediul Direcției de Asistenţă Socială din cadrul Primăriei municipiului Fălticeni, 
în special prin intermediul asistenţilor personali angajaţi în cadrul primăriei mun. 



Fălticeni, sunt de bună calitate, sunt monitorizate de inspectorii compartimentului de 
specialitate, iar prin acţiunea preventivă a acestora s-a evitat apariţia conflictelor şi 
rămânerea în familie a bolnavului. De asemenea s-a  pus accentul pe consilierea 
psihologică a asistenţilor personali în special în cazul în care bolnavul suferă de 
afecţiuni mintale. 

În municipiul Fălticeni majoritatea asistenţilor personali sunt persoane care fac 
parte din familia lărgită motiv pentru care îngrijirea persoanei este mai eficientă iar 
bolnavul depăşeşte mai uşor stările emoţionale şi sociale în pofida handicapului de 
care suferă. 

Vă prezentăm situaţia statistică pentru asistenţii personali ai persoanelor cu 

handicap grav şi a îndemnizaţiilor lunare precum și sumele cheltuite în această 
perioadă:   

 
 

 
Numărul de asistenţi 

personali pentru persoanele 
cu handicap 

Numărul de indemnizaţii cuvenite 
părinţilor sau adultului / 

reprezentantului 

NUMĂR TOTAL 
ASISTENŢI 

PERSONALI ŞI 
NUMĂR TOTAL 
INDEMNIZAŢI

I 

SUMA TOTALĂ PLATITĂ, 
CUMULATĂ DE LA 

ÎNCEPUTUL ANULUI, 
PENTRU SALARIILE 

ASISTENŢILOR PERSONALI  
ŞI A INDEMNIZAŢIILOR 
(VALOARE BRUTĂ LEI) 

SUMA TOTALĂ 
RESTANTĂ LA 

PLATA 
SALARIULUI 

ASISTENŢILOR 
PERSONALI SI A 

INDEMNIZAŢIILO
R 

(VALOARE BRUTĂ) 

TOTAL copii adulţi TOTAL Părinţi / 
Rep. legal 

Adulţi / 
Rep. legal 

 
 
54 

 
 
14 

 
 
40 
 

 
 
167 

 
 
24 

 
 
143 

 
 
54+167=311 

I – 2.403.352 LEI 
A – 1.703.513 LEI  
 
T= 4.106.865 LEI 

 
 

 0  
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