ROMANIA
JUD. CONSTANTA
ORAŞUL MURFATLAR
CONSILIUL LOCAL
HOTĂRÂREA
Nr. 12 din 25.01.2021
privind aprobarea raportului activitatii asistentilor personali ai persoanelor cu handicap
grav incadrati la Primaria orasului Murfatlar pe semestrul II al anului 2020
Consiliul Local Murfatlar intrunit in sedinta ordinara azi, 25.01.2021;
Vazand:
- Proiectul de hotarare si referatul de aprobare initiate de primarul orasului
Murfatlar, Cojocaru Gheorghe;
- Raportul de specialitate intocmit de dna Alexandra Trifan Dinică, Director executiv;
- Avizul comisiei nr.1.
In temeiul prevederilor art. 40 alin. 2 din legea 448/2006 privind protectia si promovarea
drepturilor persoanelor cu handicap , republicata cu modificarile si completarile ulterioare , 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 ,art.129, alin. 2, lit. d, alin.7, lit.
b, art. 196 al.1, lit.a din OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ Consiliul Local Murfatlar;
HOTARASTE:
Art. 1. Aprobarea raportului activitatii asistentilor personali ai persoanelor cu handicap
grav incadrati la Primaria orasului Murfatlar pe semestrul II al anului 2020 , prezentat in anexa 1 ,
parte integranta din prezenta hotarare .
Art. 2. Prezenta hotarare se comunica prefectului judetului Constanta in vederea
exercitarii controlului cu privire la legalitate si se aduce la cunostinta publica prin grija
secretarului Orasului Murfatlar.
- Prezenta hotarare a fost adoptată cu un numar de ......17..... voturi pentru, ...-...... voturi
impotriva si ....-..... abtineri.

PREȘEDINTE ,
ANTON ION

CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETAR GENERAL
VINTILĂ FLORIN

CONFIDENŢIAL !!!

PRIMĂRIA ORAŞULUI MURFATLAR
______/_________
JUDEŢUL CONSTANŢA
Nr._______din _____________

ANEXA 1 la HCL nr.

Avizat,
Director executiv
Alexandra Trifan-Dinică

RAPORT
privind activitatea desfăşurată de asistenţii personali
ai persoanelor cu handicap grav în semestrul II al anului 2020
În conformitate cu prevederile art. 40 alin. 2 din Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi
promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată şi actualizată, art.29, alin.1 din HG nr.
268/2007 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 448/2006
privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată şi actualizată,
Direcţia Asistenţă Socială de la nivelul aparatului de specialitate al primarului oraşului prezintă
semestrial Consiliului Local un raport privind activitatea asistenţilor personali ai persoanelor cu
handicap care conţine următoarele date:
1. Dinamica angajării asistenţilor personali
2. Modul în care se asigură înlocuirea asistentului personal pe perioada concediului de
odihnă
3. Informaţii privind numărul de asistenţi personali instruiţi
4. Numărul de controale efectuate şi problemele sesizate.
În conformitate cu prevederile Legii nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor
persoanelor cu handicap, Direcţiei Asistenţă Socială de la nivelul autorităţii publice locale îi revine
rolul de a monitoriza modul de îndeplinire a atribuţiilor şi obligaţiilor ce revin asistenţilor personali
ai persoanelor cu handicap grav.
În vederea îmbunătăţirii situaţiei persoanelor cu handicap grav, asistenţii personali au
obligaţia acordării unor îngrijiri speciale adaptate fiecărei situaţii în parte, prin satisfacerea nevoilor
fizice, personale, sociale şi spirituale de care au nevoie, indiferent de vârsta acestora.
Îngrijirile acordate trebuie să permită persoanelor cu handicap grav să îşi valorifice
potenţialul fizic, intelectual, spiritual, emoţional, în pofida dizabilității de care suferă, care să
conducă la îmbunătăţirea situaţiei acestora şi la integrarea lor în familie şi societate.
Ţinând cont de aceste aspecte, la sfârşitul semestrului I 2020, Direcţia Asistenţă Socială
raportează următoarele:
1. Dinamica angajării asistenţilor personali
La data de 31.12.2020 în evidenţele noastre figurează un număr de 47 persoane încadrate în
grad de handicap grav care beneficiază de personal angajat în baza unui contract individual de
muncă şi un număr de 40 persoane cu handicap care beneficiază de indemnizaţie lunară.
În perioada 01.07.2020-31.12.2020 au fost încheiate 7 contracte noi individuale de muncă
pentru persoane încadrate în grad de handicap grav care beneficiază de asistent personal, 3 persoane
și-au revizuit încadrarea în grad de handicap şi li s-a menținut încadrarea în gradul de handicap grav
cu asistent personal și pentru asistenții personali s-a prelungit contractul de muncă, 4 persoane
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încadrate în grad de handicap grav cu asistent personal care trebuiau să își revizuiască certificatele
de încadrare în grad de handicap au beneficiat în continuare de asistent personal, deoarece au intrat
sub incidența art. 4 alin. 5 din Legea nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea și
combatarea efectelor pandemiei de COVID-19, iar 4 contracte individuale de muncă au fost încetate
la cererea asistenților personali angajați.
În aceeași perioadă, au intrat în plată 7 noi indemnizații de handicap, iar 3 au fost încetate.
În evidenţele noastre, la sfârşitul semestrului II 2020, figurează un număr de 65 persoane
adulte cu handicap grav şi un număr de 22 minori.
Cele mai frecvente afecţiuni întâlnite la copii sunt: terapareză şi parapareză spastică,
hidroencefalopatia infantilă, autism şi retard psihic, eplilepsie, sindrom Langdon Down, infecţie
HIV/SIDA.
La adulţii cu handicap cele mai întâlnite afecţiuni sunt: demenţa senilă, sindromul Alzheimer,
epilepsie, accident vascular cerebral.
2. Modul în care se asigură înlocuirea asistentului personal pe perioada concediului de
odihnă
Referitor la acest aspect precizăm faptul că pe raza oraşului nostru nu sunt înfiinţate şi nu
funcţionează centre de găzduire tip respiro. Întrucât nu sunt condiţii de înlocuire a asistentului
personal pe perioada concediului de odihnă şi nu există posibilitatea găzduirii bolnavului, s-a luat
măsura legală de acordare pentru persoana cu handicap grav sau reprezentantului său legal a unei
indemnizaţii în cuantum egal cu salariul net al asistentului debutant cu studii medii din unităţile de
asistenţă socială din sectorul bugetar.
La sfârşitul semestrului II 2020, această indemnizaţie a fost acordată unui număr de 32
asistenţi personali ai persoanelor cu handicap grav. 14 asistenți personali au primit vouchere de
vacanță.
3. Informaţii privind numărul de asistenţi instruiţi 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 republicată şi actualizată și art. 27 din
HG nr. 268/2007 - aprobarea normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr,
448/2006asistenţii personali au obligaţia să participe, o dată la doi ani, la o instruire organizată de
angajator.
In semestrul II 2020 a fost organizată instruirea a 43 asistenți personali. Instruirea a fost
efectuată de SC EXPERT DIPLOMATIC TRAINING SRL.
4. Numărul de controale efectuate şi problemele sesizate
Verificările efectuate au vizat următoarele aspecte: modul în care sunt îndeplinite obligaţiile
contractuale ale asistentului personal sau pentru primirea indemnizaţiei lunare.
În cursul semestrului II 2020 au fost verificate la domiciliu un număr de 44 asistenți
personali, iar în 2 cazuri au fost constatate încălcări grave ale fișei postului, nerespectării
angajamentului cu privire la respectarea P.A.R.-urilor și a fost sesizată Direcția Generală de
Asistență Socială și Protecție Copilului Constanța în vederea preluării copiilor din familie și
instituirea unei măsuri de protecție specială pentru aceștia.
5. Alte servicii de care au beneficiat persoanele cu dizabilități
În vederea efectuării unor investigaţii medicale de specialitate, cu un grad ridicat de
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complexitate sau pentru efectuarea de intervenţii chirurgicale, nu au fost acordate ajutoare de
urgenţă unor familii în care există o persoană cu dizabilități încadrată în grad de handicap grav.
Au fost acordate abonamente de călătorie pentru deplasarea bolnavilor şi însoţitorii copiilor
cu dizabilități în vederea efectuării procedurilor de fizioterapie în unităţile medicale specializate la
solicitarea asistenţilor personali pentru 12 persoane (aferente doar lunii iulie).
ÎNTOCMIT,
INSPECTOR,
COSTEA ANA-MARIA
CONSILIER,
ZUGRAVU SIMONA
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