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RAPORT
Privind activitatea asistentilor personali in anuJ 2021

In conformitate art. 29 din Hotararea de Guvern nr.268114.03.2007 pentru
aprobarea Normelor Metodologice de aplicare a prevederilor Legii 44812006

privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, Servicul
Public de Asistenta Sociala din cadrul Primariei comunei Ulmu, infiintat inbaza
Hotararii Consiliului Local nr. 43 din 30.09.2009, anual va prezenta in sedinta
Consiliului Local un raport asupra modului de urmarire si indrumare a activitatii
asistentilor personali ai persoanelor cu handicap.

Persoana cu handicap este persoana care datorita unei afectiuni frzice,
mentale sau senzoriale ii lipseste abilitatea de a desfasura in mod normal
activitati cotidiene care necesita masuri de protectie in sprijinul recuperarii si

incluziunii sociale.
Incadrarea in gradul de handicap este prevazut in prevederile

ORDINULUI nr. 725 din I octombne 2002 privind criteriile pe baza carora se

stabileste gradul de handicap pentru copii si se aplica masurile de protectie

speciala a acestora si a ORDINULUI nr. 205 din 27 februarie 2008 pentru
modificarea art.2 din Ordinul ministrului muncii, familiei qi egalitilii de $anse
qi al ministrului s6net6tii publice nr.76211.99212007 pentru aprobarea criteriilor
medico-psihosociale pe baza cdrora se stabileqte incadrarea in grad de handicap.

lnbaza art.42 din Legea 44812006 persoana cu handicap incadrata in gradul de

handicap grav, poate opta pentru angajarea unui asistent personal sau pentru

acordarea indemnizatiei de insotitor prevazuta de ORDINUL nr. 794 din 7
octombrie 2002 privind aprobarea modalitatii de plata a indemnizatiei cuvenite
parintilor sau reprezentantilor legali ai copilului cu handicap grav, precum si

adultului cu handicap grav sau reprezentantului sau legal.
Optiunea persoanei cu handicap sau a copilului incadrat in gradul grav de

handicap reprezentat de parinte/reprezentant legal de a beneficia de angajarea

unui asistent personal sau indemnizatie se face in baza unei cereri scrise adresata

Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectie Copilului, in urma careia se

va emite un acord.



Asistentul personal are obli gatia de a respecta prevederile contractuale si

cele mentionate in fisa postului - semnata personal la angajarea sa.

In conformitate cu prevederile art. 37 alin.3 din Legea nr. 44812006

asistentul personal are dreptul la efectuarea concediului legal de odihna.
In cazul in care asistentul personal se afla in concediu , persoanei cu

handicap i se acorda indemnrzatie echivalenta cu salariul net al asistentului
personal.

In cazul solicitarii si acordarii asistentului personal a concediului leagal de

odihna, urmeaza a se acorda - la cerere- persoanei cu handicap indemnrzatra
legala cu salariul net al asistentului personal , suma de care va dispune in
vederea angajarii unei alte persoane pentru inlocuirea pe perioada concediului de

odihna a asistentului personal .

In cursul anului 2021 dinamica angajarii asistentilor personali a fost
urmatoarea:

1. La inceputul anului 2021, figurau in evidentele SPAS 13 asistenti
personali si 30 indemnizatii de insotitor pentru persoane cu handicap.

- In data de 01.02.2021 s-a emis dispozitia nr.27 privind angajarea

doamnei Alexandru Ileana ca asistent personal pentru domnul Balas Adrian
persoana incadrata in grad de handicap grav;

- Inbaza dispozitiei nr 321 15.02.2021 a incetat acordarea indemnrzatrei
de insotitor pentru doamna Panait Tinca, aceasta a decedat;

- In data de 23.02.2021 s-a emis dispozitia nr.35 privind acordarea

indemnizatiei de insotitor pentru persoana cu handicap grav Grigore Florea;
- In data de 28.02.2021 s-a emis dispozitia nr.38 privind angajarea

doamnei Visan Iuliana ca asistent personal pentru domnul Paun Dinu persoana

incadrata in grad de handicap graY;
- In data de 16.03.2021 s-a emis dispozitia nr.40 privind acordarea

indemnizatiei de insotitor pentru persoana cu handicap grav Campeanu

Temistoclie;
- In data de 30.03.2021 s-a emis dispozitia nr.43 privind angajarea

domnului Ciocea Gheorghe ca asistent personal pentru doamna Spinu Neaga

persoana incadrata in grad de handicap grav;

- In data de 16.04.2021 s-a emis dispozitia nr.49 privind angajarea

doamnei Ioja Paula ca asistent personal pentru minorul Dumitrache Patrick Raul

persoana incadrata in grad de handicap graY;

- In data de 28.05.2021 s-a emis dispozitia nr.59 privind acordarea

indemnizatiei de insotitor pentru persoana cu handicap grav Breten Aurica;
- In data de 28.05.2021 s-a emis dispozitia nr.60 privind acordarea

indemnizatiei de insotitor pentru persoana cu handicap graY Matei Elena;

- In baza dispozitiei nr 61131.05.2021 a incetat acordarea indemnizatiei

de insotitor pentru doamna Petrescu Tudora, aceasta a decedat;



- In data de 10.06.2021 s-a emis dispozitia nr.68 privind angajarea
doamnei Costache Maria ca asistent personal pentru doamna Musat Gherghina
persoana incadrata in grad de handicap gray;

- In data de 24.06.2021 s-a emis dispozitia nr.71 privind acordarea
indemnizatiei de insotitor pentru persoana cu handicap gray Caldaroiu Sorin;

- In data de 24.06.2021 s-a emis dispozitia nr.72 privind incetarea
contractului de munca al doamnei Apostol Monica ca asistent personal pentru
domnul Apostol Eftimie, deoarece acesta a decedat;

- In baza dispozitiei nr 13124.06.2021 a incetat acordarea indemnizatiei
de insotitor pentru domnul Moldoveanu Anghelus, acesta a decedat;

- In data de 12.07.2021 s-a emis dispozitia nr.89 privind incetarea
contractului de munca al doamnei Visan Iuliana ca asistent personal pentru
domnul Paun Dinu, deoarece acesta a decedat;

- In data de 30.07.2021 s-a emis dispozitia nr.93 privind acordarea
indemnizatiei de insotitor pentru doamna Gruia Vasilica;

- In data de 21.08.2021 s-a emis dispozitia nr.100 privind angajarea
domnului Neagu Ion ca asistent personal pentru domnul Neagu Alberto Marian
persoana incadrata in grad de handicap gray;

- Inbaza dispozitiei nr 101/07.09.2021 a incetat acordarea indemnizatiei
de insotitor pentru doamna Florea Elena, aceasta a decedat;

- In data de 27.09.2021 s-a emis dispozitia nr.ll7 privind incetarea
acordarii indemnizatiei de insotitor pentru doamna Gruia Vasilica;

- In data de 28.09.2021 s-a emis dispozitia nr.118 privind angajarea
doamnei Palici Vasilica ca asistent personal pentru minorul Gruia Carla
Florentina persoana incadrata in grad de handicap gray;

- Inbaza dispozitiei nr.119128.09.2021 a incetat acordarea indemnizatiei
de insotitor pentru domnul Campeanu Temistoclie, acesta a decedat;

- In baza dispozitiei nr 125127 .10.2021 a incetat acordarea indemnizatiei
de insotitor pentru doamna Nedu Elena, aceasta a decedat;

- In data de 21.10.2021 s-a emis dispozitia nr.l26 privind incetarea
contractului de munca al domnului Ilie Dumitru ca asistent personal pentru
doamna Ilie Ioana, deoarece aceasta a decedat;

- Inbaza dispozitiei nr 132103.11.2021 a incetat acordarea indemnizatiei
de insotitor pentru domnul Grigore Florea, aceasta a decedat;

- In data de 26.11.2021 s-a emis dispozitia nr.138 privind angajarea
doamnei Visan Iuliana ca asistent personal pentru doamna Nicolae Dumitra
persoana incadrata in grad de handicap grav1'

La finele anului 202I avem incadrati un numar de 13 asistenti personali si
2gbeneficiari indemnizatie de insotitor pentru persoana cu handicap grav.

Pentru plata asistentilor personali si plata indemnizatiilor de insotitor pe

amtl202l s-a cheltuit suma de 479600 lei.
Servicul Public de Asistenta Sociala dispune efectuarea de controale

periodice sau ori de cate ori se semnaleaza aspecte legate de nerespectarea



-

atributiilor asupra activitatii asistentului personal, urmarindu-se daca se respecta

activitatileprezentate in raportul de activitate intocmit de asistentul personal
In anul 2010 SPAS Ulmu a fost acreditat conform deciziei nr.51122.04.2010

emisa de Comisia de Acreditare Calarasi pentru Serviciul asistenti personali
pentru persoane cu handicap grav.

In data de 12.01.2022 a avut loc o intalnire organizata de SPAS unde au

participat cei 17 asistenti personali, cu urrnatoarea ordine de zi :

- atributiile si obligatiile asistentului personal;
- drepturile asistentului personal;
- diverse.
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