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ROMÂNIA            Avizat, 
JUDEŢUL SATU MARE                          Secretar general 
CONSILIUL LOCAL AL                Temian Simona       
COMUNEI BOGDAND 
Nr. 53/SG/09.07.2020 

 
PROIECT DE HOTARARE  

privind aprobarea Raportului privind activitatea desfasurata 
de asistentii persoanli ai  persoanelor cu handicap grav 

pentru semestrul II al anului 2019 
 

Consiliul local al comunei Bogdand, judetul Satu Mare, întrunit în ședință ordinara în data  

________,  

 Având în vedere:  

- Referatul nr. _______ / ________ prin care se propune aprobarea Raportului privind 
activitatea desfasurata de asistentii persoanli ai  persoanelor cu handicap grav pentru 
semestrul I al anului 2020 
In conformitate cu:  

- prevederile art. 40 alin. 2 din Legea nr. 448/2006 privind protectia si promovarea 

drepturilor persoanelor cu handicap, republicata, cu modificarile si completarile 

ulterioare;  

- prevederile art. 29 alin.1 din HG nr.268/2007 pentru aprobarea Normelor 

metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 448/2006 privind protectia si 

promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicata, cu modificarile si 

completarile ulterioare;  

În temeiul art. 129 alin.2, lit.d), alin. (7) lit „b”  şi art. 139, coroborat cu art. 196 alin. (1) 

lit. “b”, din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ; 

HOTĂRĂȘTE: 

Art. 1.– Se aproba Raportul privind activitatea desfasurata de asistentii personali ai 

persoanelor cu handicap grav pentru semestrul I al anului 2020, conform anexei care 

face parte integranta din prezenta hotarare.  

Art. 2.-Prezenta Hotărâre se comunică, prin intermediul Secretarului general al comunei 

Bogdand, în termenul prevăzut de lege:  

 Primarului comunei Bogdand,  

 Instituţiei Prefectului judeţului Satu Mare,  
 Compartimentul de Asistență Socială și Autoritate Tutelară.   

 Adoptată în şedinţa ordinară din_______________. 

INIȚIATOR, 
PRIMARUL COMUNEI, 

BOJAN AUREL 
L.S 
Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea prevederilor art.139 din O.U.G. nr. 75/2019 privind Codul 
Administrativ. 
Nr.total al consilierilor în funcţie: 9 ; 
Nr.total al consilierilor prezenţi;-- ; 
Nr.total consilieri absenţi: -- ; 
Voturi pentru:-- ; 
Voturi împotriva: -- ; 
Abţinere:--. 
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Anexa la Proiectul de hotărâre nr. 53/SG/09.07.2020 
 

ROMÂNIA            Avizat, 
JUDEŢUL SATU MARE                          Secretar general 
CONSILIUL LOCAL AL                Temian Simona       
COMUNEI BOGDAND 
 

RAPORT 

Privind activitatea desfăşurată de asistenţii personali ai persoanelor 

cu handicap grav pentru semestrul I al anului 2020 

 

Activitatea asistentului personal vizeaza activități ce privesc furnizarea serviciilor de 

bază: ajutor pentru igiena corporală, îmbrăcare şi dezbrăcare, igiena eliminărilor, hrănire şi 

hidratare, transfer şi mobilizare, deplasare în interior, comunicare; activități ce vizează 

furnizarea serviciilor de suport: ajutor pentru prepararea hranei sau livrarea acesteia, 

efectuarea de cumpărături, activităţi de menaj, însoţirea în mijloacele de transport, facilitarea 

deplasării în exterior, companie, activităţi de administrare şi gestionare, activităţi de petrecere 

a timpului liber;vizite la domiciliu, asigurarea de legături cu alte servicii/instituţii, evaluarea 

nevoilor şi respectarea  planului de recuperare, însoţirea persoanelor cu dizabilitati  în diverse 

situaţii de ordin social. 

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

şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, modificată şi  completată, 

Compartimentul de Asistenta Sociala și Autoritate Tutelară al comunei Bogdand controlează 

periodic  activitatea asistenţilor personali şi prezintă semestrial un raport Consiliului Local.  

Potrivit prevederilor Legii 448/2006 republicată, 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. 

1. Dinamica angajării asistenţilor personali:  

  La sfârşitul semestrului I - 2020, în cadrul Compartimentului de Asistenta Sociala și 

Autoritate Tutelară a comunei Bogdand, figurează ca angajaţi un număr de 39 asistenţi 

personali ai  persoanelor cu handicap grav şi 33 indemnizaţii lunare pentru persoana cu 

handicap grav,  5  asistenţi personali au în îngrijire minori şi restul de 34 au în îngrijire adulţi.  

 Pe parcursul semestrului I,  2020 în evidența persoanelor cu handicap  au intervenit 

urmatoarele  modificari: s-au înregistrat 9 decese a persoanelor cu handicap din care 5 au fost 

cu indemnizații și 4 cu asistenți personali, dar am angajat 5 persoane în funcția de asistent 

personal și am avut 5 dosare noi cu indemnizatii lunare.  Nu s-au semnalat alte situatii de 

desfacere a contractului individual de munca al asistentilor personali care sa afecteze negative 

starea bolnavilor. 

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

respectiv minori şi persoane majore  cu handicap grav şi pe grade de  rudenie în perioada  

ianuarie – iunie 2020, evidenţiem următoarele: 
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a) Situaţia privind numărul asistenţilor personali care au beneficiari  minorii cu 

handicap grav şi persoanele majore cu handicap grav: 

 

Luna

Asistenți personali

total Minori Adulti

ianuarie 38 5 33

februarie 39 5 34

martie 40 5 35

aprilie 39 5 34

mai 39 5 34

iunie 39 5 34

 

 

b) Situatia privind numarul asistentilor personali in functie de gradul de rudenie – gradul 

IV inclusiv; 

 

Luna

Total

asistenți personali 

Asistenți personal

angajați la rude

ianuarie 38 34

februarie 39 35

martie 40 35

aprilie 39 35

mai 39 35

iunie 39 35  
 

De remarcat este faptutul că gradul de rudenie reprezintă o pondere în rândul 

asistenţilor personali ceea ce subliniază caracterul familial al serviciilor prestate de această 

categorie profesională 

Dar totuși semnalez că avem nevoie tot mai mare și de personal calificat care poate 

ingriji persone cu handicap fără grad de rudenie. 

Conform statisticii noastre semestriale, numărul mai mare al persoanelor cu handicap 

grav este în rândul   vârstnicilor. Handicapul acestora este fie  genetic, fie dobândit ca urmare 

a unor trauma  psihice/mentale  sau fizice.  

2.Modul în care se asigură înlocuirea asistentului personali pe perioada concediului 

de odihnă, în strânsă legătură cu lipsa a centrelor de tip  respiro în comuna Bogdand: 

  Asistenţii 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 situaţia în care angajatorul nu poate asigura un înlocuitor, persoanei cu handicap grav i se 

acordă o indemnizaţie echivalentă cu salariul net al asistentului personal  sau găzduirea într-

un centru de tip respiro.  

Pe teritoriul comunei Bogdand nu există însă un centru de tip respiro, astfel Primăria 

Comunei Bogdand, este obligat de a plăti persoanei cu handicap grav o indemnizaţie 

echivalentă cu salariul net al asistentului personal, stabilita prin prevederile art. 37 alin. 3 din 

Legea nr. 448/2006, republicata. 
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In acest semestru a fost acordat concediul de odihnă pentru 11 asistenți personali și 11 

indemnizații pentru ingrijire pe perioada concediului asistentului personal. 

Din comuna noastră sunt 2 persoane cu handicap grav cu asistent personal,beneficiari 

de indemnizație lunară de handicap în diferite centre de îngrijire vârstnici din cauza lipsei 

personalului de îngrijire la domiciliu.  

 

3.Informatii privind numărul de asistenţi personali instruiţi:  

Conform dispoziţiilor art.38, lit.”a” din Legea nr.448/2006 privind protectia şi 

promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, modificată şi completată, 

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

aplicare a prevederilor Legii nr.448/2006, asistentii personali au obligatia sa participe o data 

la 2 ani la o instruire organizata de angajator.  In acest semestru nu s-a organizatal nici o 

instruire a asistenților personali ai persoanelor cu handicap grav. 

 

4.Controale efectuate asupra activităţii asistenţilor pesonali 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 profida 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, modificată şi completată, 

Compartimentul de Asistenta Sociala și Autoritate Tutelară dispune efectuarea de controale 

periodice asupra activităţii asistenţilor personali şi prezintă semestrial un raport Consiliului 

Local.  

Persoana desemnata cu atributii de asistenta sociala din cadrul primariei comunei 

Bogdand 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 ;  

- că vor comunica D.G.A.S.P.C. Satu Mare şi Compartimentului de Asistenta Sociala, 

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.  
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Scopul vizitelor 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. 

În acest semestru au fost achitate  plățile  drepturilor  salariale si a indemnizatiilor. 

Pentru depășirea unor situații de risc social au fost acordate în perioada raportată și 

alte forme de sprijin persoanelor cu dizabilități și familiilor acestora, precum: card-legitimație 

pentru locuri gratuite de parcare și efectuarea unor anchete sociale pentru (re)încadrarea în 

grad de handicap. 

În  semestrul I al anului 2020, apreciem că serviciile sociale de care au beneficiat 

persoanele cu handicap grav din partea asistenţilor personali, au fost de bună calitate,nu s-a 

înregistrat abateri disciplinare ale asistenților personali care să impună luarea unor măsuri de 

sancționare disciplinară conform Codului Muncii. 

Adoptată în şedinţa ordinară din_______________. 

 

INIȚIATOR, 

PRIMARUL COMUNEI, 

BOJAN AUREL 

L.S 
 
Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea prevederilor art.139 din O.U.G. nr. 75/2019 privind 
Codul Administrativ. 
Nr.total al consilierilor în funcţie: 9 ; 
Nr.total al consilierilor prezenţi;-- ; 
Nr.total consilieri absenţi: -- ; 
Voturi pentru:-- ; 
Voturi împotriva: -- ; 
Abţinere:--. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 


