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Raportul Compartimentului de specialitate 

privind controlul periodic asupra activităţii asistenţilor personali 

     

 

               Subsemnata Silaghi Ileana, asistent social  din cadrul Compartimentului  de  asistență socială  şi 

autoritate tutelară al aparatului de specialitate al primarului comunei Căpleni, am întocmit prezentul 

referat de specialitate privind controlul periodic asupra activităţii asistenţilor personali în urma anchetelor 

sociale efectuate la domiciliul persoanelor cu handicap grav, în perioada 20.07.2022-22.07.2022. 

 

 Potrivit prevederilor art.40, alin.2 din  Legea Nr.448/2006 privind pretecţia şi promovarea 

drepturilor persoanelor cu handicap precum şi art.29, alin.1 din HGR nr.268/2007 pentru aprobarea 

Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii Nr. 448/2006 privind pretecţia şi promovarea 

drepturilor persoanelor cu handicap: 

 
 Art. 40.- (2) - „Serviciul public de asistenţă socială dispune efectuarea de 

controale periodice asupra activităţii asistenţilor personali şi prezintă semestrial 

un raport cosiliului local”. 

 Cu ocazia anchetelor sociale efectuate pe semestrul I anul 2022  la domiciliul persoanelor cu 

handicap grav şi  în urma discuţiilor purtate cu acestea  s-a constatat că asistenţii personali îşi îndeplinesc 

obligaţiile prevăzute de dispoziţiile legale, precum şi în contractul individual de muncă, fără a fi sesizate 

probleme deosebite.  
 

      Art. 49.-„Asistentul personal profesionst are următoarele obligaţii principale: 

a) să participe anual la instruirea organizată de angajator; 

b) să semneze un angajament , ca act adiţional la contractul individual de munca, 

prin care îşi asumă răspunderea de a realiza integral planul individual de servicii 

ale adultului cu handicap grav sau accentuat; 

c) să presteze pentru adultul cu handicap grav sau accentuat, toate activităţile şi 

serviciile prevăzute în contractul individual de muncă, în fişa postului şi în planul 

individual de servicii; 

d) să trateze cu respect, bună-credinţă şi înţelegere adultul cu handicap grav sau 

accentuat şi să nu abuzeze fizic, psihic ori moral de starea acestuia; 

e) să comunice direcţiilor generale de asistenţă socială şi protecţia copilului 

judeţene, respectiv locale ale sectoarelor municipiului Bucureşti, în termenul de 48  

ore de la luarea la cunoştinţă, orice modificare survenită în starea fizică,psihică 

ori socială a adultului cu handicap grav sau accentuat şi alte situaţii de natură să 

modifice acordarea drepturilor prevăzute de lege”. 

  

La data de 30.06.2022 avem angajaţi 41 de asistenţi personali ai persoanelor cu handicap grav, aproape 

egal cu numărul lor la data de 31.12.2021, când numărul lor a fost de 40. 

Înlocuirea asistenţilor personali pe perioada concediului de odihnă se realizează prin acordarea unei 

îndemnizaţii de însoţitor pentru persoana cu handicap grav. 

Instruirea asistenţilor personali se realizează periodic prin intermediul unei firme autorizate, care 

eliberează diplome de participare la curs. 
 

   Art. 29.- (1) –„ Serviciul public de asistenţă socială la nivelul primăriei sau, 

în cazul municipiului Bucureşti, direcţiile generale de asistentţă socială şi 

protecţia copilului prezintă semestrial consiliului local un raport care conţine cel 

puţin următoarele: 

a) dinamica angajării asistenţilor personali; 

b) informaţii privind 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; 



c) informaţii privind numărul de asistenti personali instruiţi; 

) numărul de controale efectuate şi problemele sesizate”. 

 

 În baza art.129 alin.(7) lit.”b” din  Ordonanța de Urgență Nr. 57/2019, privind Codul administrativ, 

cu modificările şi completările ulterioare, consiliul local asigura, potrivit competentei sale 
si in conditiile legii, cadrul necesar pentru furnizarea serviciilor publice de 

interes local privind: ...serviciile sociale pentru protectia copilului, a 

persoanelor cu handicap, a persoanelor varstnice, a familiei si a altor persoane sau 

grupuri aflate in nevoie sociala 
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