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                                                                                                                                                           AVIZAT, 
                                                                                                                                                           PRIMAR, 
                                                                                                                                                      HAITĂ G ABRIEL 
 

RAPORT 
privind activi tatea desfășurată de asistenții personali ai persoanelor cu hadicap grav  

pe semestrul  I al  anului 2017 
 

În conformitate cu art. 40, alin. 2 din Legea nr. 448/2006, privind protecția și promovarea drepturilor 
persoanelor cu handicap, republicată, cu modificarile si  completarile ulterioare, “Serviciul public de asistență socială 
dispune efectuarea de controale periodice asupra activității asistenților personali și prezintă sem estrial un raport 
consiliului  local”.  

Potrivi t art. 29 din HG nr. 268/2007 pentru aprobarea Norm elor metodologice de aplicare a prevederilor Legii 
nr. 448/2006, privind protec ția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, cu modificarile si com pletarile 
ulterioare, “serviciul public de asistență socială de la nivelul primăriei prezintă semestrial consiliului local un raport 
care conține cel puțin următoarele: dinamica angajării asistenților personali; inform ații privind m odul în care se 
asigură înlocuirea asistentului personal pe perioada concediului de odihnă, în strânsă legătură cu lipsa sau 
posibili tatea de dezvoltare a centrelor de tip respiro; informații privind numărul de asistenți personali instrui ți; numărul 
de controale efectuate și problemele sesizate”. 

Față de prevederile legale m ai sus menționate Serviciul Public de Asistență Socială de la nivelul primăriei 
Comunei Călinești, județul Teleorman a întocmit prezentul  raport pentru perioada 01.01.2017 – 30.06.2017. 
 
Dinamica angajării asistenților personali  

 
La începutul semestrului I al anului 2017, în cadrul Primăriei Comunei Călinești, județul T eleorman figurează 

ca angajați un număr de 9 asistenți personali ai persoanelor cu hadicap grav. Patru dintre asistenții personali au în 
îngrijire m inori și restul  adulți . 

Dosare în plată la data de 01.01.2017 
 

Nr. 
crt 

Numele şi prenumele 
asistentului personal 

CNP asistent 
personal 

Num ele şi prenum ele persoanei  
cu handicap grav 

CNP persoană cu 
handicap grav 

1. CONST ANTIN MIHAELA 2831120340489 CONST ANTIN CRISTINA IULIA 6091221342142 
2. DIMANCEA FLORENTINA 2730727340011 MIHALACHE M ARIANA 2750126340046 
3. LAZĂR NINA 2760319283407 LAZĂR ROBERT FLORIN 5010922340448 
4. MIHAI IONEL 1600409340053 MIHAI GHEORGHE 1330320340019 
5. NIȚĂ GABRIELA 2721107340036 MARTA ELENA 2380409513505 
6. OLTEANU PET RICĂ 1590309400669 OLTEANU STANCU 1300215340035 
7. STOICEA TANȚ A 2700725340028 VOICU IOAN A 2430201340041 
8. UDREA SILVIA CECILIA 2751228340021 VOICU MARIA 2270519340013 
9. VĂTAFU FLORINA 2880405340431 VĂTAFU IONUȚ M IHAI 5060212340448 

 
În semestrul I al anului 2017, au fost angajați 2 asistenți personali (dosare noi). Nu s-au înregistrat cazuri de 

încetare a contractului  individual de m uncă. 
Dosare noi perioada 01.01.2017 – 30.06.2017 





În sem estrul I al anului 2017 nu au fost depuse cereri pentru efectuarea concediilor de odihnă de către 
asistenții  personali .  

 
Informații privind numărul de asistenți personali instruiți  

 
În temeiul prevederilor art. 38, lit. “a” din Legea nr. 448/2006448/2006, privind protecția și promovarea 

drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu m odificarile si completarile ulterioare, asistentul peronal are 
obligația să participe, o dată la doi ani, la instrui rea organizată de angajator. În semestrul I al anului 2017 nu au avut 
loc instruiri organizate de angajator dar au beneficiat de îndrumare și consiliere din partea secretarului Comunei 
Călinești , județul Teleorm an și a serviciului public de asistență socială din cadrul Primăriei Comunei Călinești . 
Urm ătoarea instruire se va efectua în cursul sem estrului II al anului  2017.  

 
Numărul de controale efectuate și problemele sesizate 

 
În conformitate cu prevederile art. 40, alin. 2 din Legea nr. 448/2006448/2006, privind protecția și 

promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificarile si completarile ulterioare, autoritatea 
locală are obligația de a efectua vizi te periodice de monitorizare a activității asistenților personali care au ca scop 
asigurarea respectării drepturilor și interesului superior al persoanei cu dizabili tăți pe care asistentul personal o are în 
îngrijire. 

Veri ficările efec tuate de către persoanele din cadrul Compartimentului Public de Asistență Socială au vizat 
m odul în care sunt îndeplinite obligațiile contractuale ale asistentului personal. 

De asemenea, s-au făcut anchete sociale în vederea angajării cu contract individual de muncă a asistenților 
personali  și  pentru prelungirea certificatelor de încadrare în grad de handicap. 

În urma verificărilor efectuate, nu s-au constatat abateri de la normele de disciplină a m uncii sau încălcări ale 
obligațiilor prevăzute în contractele individuale de muncă și  nici nu au fost înregistrate reclamații , sesizări  din partea 
bolnavilor / reprezentanților legali, cu privire la m odul în care sunt îngrijiți  aceștia. 

Față de cele prezentate mai sus, în conformitate cu prevederile art. 40, alin. 2 din Legea nr. 
448/2006448/2006, privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificarile 
si completarile ulterioare, vă rugăm  să aprobați  raportul  prezentat. 
 

 
 

ÎNTOCMIT, 
INSPECTOR, 
HAIT Ă IOANA 
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