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Raportul privind situatia asistentilor personali angajati in cadrul Primariei Raciu pentru
semestrul I 2013 este intocmit de catre Compartimentul de Asistenta sociala la nivelul primariei,
in temeiul legislatiei existente si anume:

 Legea nr. 448/ 2006 privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap;
 Hotararea  nr.  268/2007  pentru  aprobarea  Normelor  Metodologice  de  aplicare  a

prevederilor Legii 448/2006.
In temeiul art. 34 din Legea nr. 448/ 2006, persoana cu handicap grav are dreptul in baza

evaluarii sociopsihomedicale la un asistent personal.

ASISTENTUL PERSONAL BENEFICIAZA DE URMATOARELE DREPTURI :
1. salariul de baza  al asistentului personal potrivit  dispozitiilor legale este echivalent cu

salariul asistentului social debutant cu studii medii din unitatile de asistenta sociala din
sectorul  bugetar,  precum si  de sporul  de vechime si  alte  sporuri  aferente  acordate  in
conditiile legii;

2. program de lucru ce nu depaseste 8 ore pe zi si 40 de ore pe saptamana;
3. concediu de odihna anual;
4. transport urban gratuit;
5. transport interurban cu orice tip de tren, in limita unui bilet la tren accelerat clasa

 a-II-a, si cu autobuzele, pentru 12 calatorii dus – intors pe an calendaristic.
Pe perioada concediului de odihna, angajatorul are obligatia de a asigura persoanei cu

handicap  grav  un  inlocuitor  pentru  asistentul  personal,  inclusiv  in  cazul  in  care  asistentul
personal este ruda pana la gradul al IV-lea.

In  situatia  in  care  angajatorul  nu  ii  poate  asigura  un  inlocuitor  asistentului  personal,
persoanei cu handicap grav i se acorda o indemnizatie echivalenta cu salariul net al asistentului
personal sau gazduirea intr-un centru de tip respiro.

ASISTENTUL PERSONAL ARE URMATOARELE OBLIGATII PRINCIPALE :
1. participarea, odata la doi ani, la instruirea organizata de angajator;
2. sa presteze pentru persoana cu handicap grav toate activitatile si serviciile prevazute

in contractul individual de munca, in fisa postului si in planul de recuperare pentru
copilul  cu  handicap  grav,  respectiv  in  planul  individual  de  servicii  al  persoanei
adulte cu handicap grav;

3. sa trateze cu respect, buna credinta si intelegere persoana cu handicap grav, sa nu
abuzeze fizic, psihic sau moral de starea acesteia;



4. sa  comunice  Directiei  Generale  de  Asistenta  Sociala  si  Protectia  Copilului
Dambovita,  in  termen  de  48  ore  de  la  luarea  la  cunostinta,  orice  modificare
survenita in starea fizica, psihica sau sociala a persoanei cu handicap grav si alte
situatii de natura sa modifice acordarea drepturilor prevazute de lege.

Pe semestrul  I 2013 avem un asistent personal si 28  de indemnizatii pentru persoane cu
handicap GRAV.

 DINAMICA ANGAJARII ASISTENTILOR PERSONALI :
Suma totala platita pentru asistentul personal pe semestrul I 2013 fiind de 3.855 lei.
De  asemenea  avem  in  plata  un  numar  de  28  de  indemnizatii  pentru  persoanele  cu

handicap grav, suma totala pentru acestea pe semestrul I fiind de 101.460 lei.
Mentionam  ca  nu  sunt  restante  in  ceea  ce  priveste  plata  asistentului  personal  si  a

indemnizatiilor, ultima luna platita este mai 2013.

 NUMARUL DE CONTROALE EFECTUATE SI PROBLEME SESIZATE :
S-au  efectuat  5  vizite  prin  sondaj  la  domiciliul  persoanelor  cu  handicap  grav  si  s-a

discutat atat cu persoanele cu handicap cat si cu persoanele care le ingrijesc si nu s-au constatat
nereguli.
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                       PREDA MIHAELA


