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Biroul Protecţie Persoane Vârstnice şi Persoane cu Dizabilităţi 
Nr.18807/04.07.2018 
 

AVIZAT, 
ADMINISTRATOR PUBLIC, 

Marian-Sorin Manda 
 

                                                
 RAPORT 

privind activitatea desfăşurată de către asistenţii personali 
 din municipiul Craiova,  în sem. I al anului 2018 

 
 

În conformitate cu prevederile art. 35 din Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi 
promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările și completările 
ulterioare, persoana cu handicap grav are dreptul, în baza evaluării sociopsihomedicale, la un 
asistent personal. Asistentul personal al persoanei cu handicap grav este persoana care 
supraveghează, acordă asistență și îngrijire copilului sau adultului cu handicap grav, pe baza Planul 
de abilitare-reabilitare a copilului cu dizabilităţi/plan de abilitare-reabilitare şi de tranziţie a 
copilului cu dizabilități la viaţa de adult/plan de abilitare-reabilitare şi de paliaţie a copilului cu 
dizabilităţi, respectiv a Planului individual de servicii al persoanei adulte cu handicap. 

În înțelesul aceleiași legi, persoanele cu handicap sunt acele persoane cărora mediul social, 
neadaptat deficiențelor lor fizice, senzoriale, psihice, mentale și/sau asociate, le împiedică total sau 
le limitează accesul cu șanse egale la viața societății, necesitând măsuri de protecție în sprijinul 
integrării și incluziunii sociale.  

Având în vedere prevederile art.29, alin.1 din H.G. nr. 268/2007 pentru aprobarea Normelor 
metodologice de aplicare a Legii nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor 
persoanelor cu handicap, Direcţia Publică Comunitară de Asistenţă Socială a Municipiului Craiova 
are obligaţia de a prezenta, semestrial, Consiliului Local raportul de activitate al asistenţilor 
personali ai persoanelor cu handicap grav, care să conţină în mod obligatoriu date referitoare la: 
               -  dinamica angajării asistenţilor personali; 
    - 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; 

 - informaţii privind numărul  de asistenţi personali instruiţi; 
 - numărul de controale efectuate şi problemele sesizate. 

         La nivelul autorităţii locale, pentru anul 2018, s-a aprobat un număr de 500 de asistenţi  
personali  ai persoanelor cu handicap grav, încadraţi cu contract individual de muncă. 
 Potrivit prevederilor Legii 448/2006, republicată, rolul autorităţii locale este de a 
monitoriza, în condiţii optime, atribuţiile şi obligaţiile ce le revin asistenţilor personali, în vederea 
ameliorării situaţiei persoanelor cu handicap grav, astfel încât aceştia să primească îngrijire specială 
la nivelul la care starea lor o cere pentru satisfacerea întregului lanţ de nevoi fizice, personale, 
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sociale şi spirituale. 
 Îngrijirile ce li se acordă pot permite persoanelor bolnave să-şi valorifice potenţialul fizic, 

intelectual, spiritual, emoţional şi social, în pofida handicapului de care suferă. 
În contextul aspectelor menţionate, la sfârşitul semestrului I al anului 2018 se înregistrau 

următoarele date la: 
 

1)Dinamica angajării asistenţilor personali 
 

 Raportat la perioada iulie-decembrie 2017, în semestrul I al anului curent au fost angajaţi 39 
asistenţi personali şi s-a înregistrat un număr de 29 suspendări, respectiv încetări ale contractelor 
individuale de muncă care s-au datorat: 

          - încetării de drept a contractului individual de muncă al asistentului personal, urmare 
îndeplinirii cumulative a condițiilor  de vârstă standard și a stagiului minim de cotizare pentru 
pensionare;  

                   - încetării de drept a contractului individual de muncă al asistentului personal, urmare 
primirii deciziei privind acordarea pensiei anticipate parțiale; 
          - decesului persoanei cu handicap grav, respectiv decesul asistentului personal; 

             - opţiunii persoanei cu handicap grav pentru primirea unei indemnizaţii lunare conform 
art.42, alin.4 din Legea nr. 448/2006, republicată; 

     - modificarea încadrării persoanelor asistate de către Comisiile de Expertiză  pentru minori 
şi adulţi, într-un alt grad de handicap; 
           - încetarea activităţii, la cerere; 
           - schimbarea domiciliului bolnavilor şi/sau a asistenţilor în alte localităţi; 
 -  urmare a voinţei unilaterale a uneia dintre părţi. 

    Nu s-au semnalat alte situaţii de desfacere a contractelor individuale de muncă ale  
asistenţilor personali care să afecteze negativ starea bolnavului. 

  Cu privire la evoluţia numărului de asistenţi personali şi a sumelor suportate din bugetul 
local reprezentând salariile lunare, pe sem. I al anului curent situaţia se prezintă astfel: 

 
Luna ianuarie februarie martie aprilie mai iunie 

Nr. asistenţi personali 480 483 481 480 479 480 
Sume 

plătite (mii lei)  
1000 1060 1051 1050 1045 1051 

 
        În ceea ce priveşte evoluţia încadrării asistenţilor personali pe categorii de beneficiari, 
respectiv minori şi persoane majore cu handicap grav şi pe grade de rudenie în perioada ianuarie-
iunie 2018, evidenţiem următoarele aspecte: 
 

a) Situaţia privind numărul asistenţilor personali ce au ca beneficiari minorii cu 
handicap grav şi persoanele majore cu handicap grav 

 
 

Luna  Asistenţi personali 
 

Minori Majori Total 
 

ianuarie 180 300 480 
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februarie 183 300 483 

martie 181 300 481 

aprilie 186 294 480 

mai 182 297 479 

iunie 182 298 480 

 
b)Situaţia privind numărul asistenţilor personali în funcţie de gradul de rudenie - gradul IV 

inclusiv 
 

De remarcat este faptul că gradul de rudenie reprezintă o pondere în rândul asistenţilor 
personali ceea ce subliniază caracterul familial al serviciilor prestate de această categorie 
profesională. 

Conform statisticii, numărul mai mare al persoanelor cu handicap grav este în rândul 
copiilor şi adolescenţilor. Handicapul acestora este fie nativ, genetic, fie dobândit ca urmare a unor 
traume psihice sau fizice. Cele mai frecvente afecţiuni întâlnite la tineri a căror etiologie este de 
natură nativă sau genetică sunt: encefalopatie infantilă, oligofrenie, sindrom London-Down, 
distrofie musculară progresivă, diabetul. Afecţiunile dobândite pe parcursul vieţii mai frecvent 
întâlnite la copii şi adolescenţi, ca urmare a unor traume fizice sau psihice sunt: leucemie acută, 
limfon Hodgkin, sechele după traumatism cranio-cerebral, diferite forme de neoplasm, 
schizofrenie, psihoza maniaco-depresivă. La adulţii cu handicap grav predomină: hemiplegia, 
paraplegia, tumori, demenţă senilă, sindromul Alzheimer, boala Parkinson, scleroza în plăci, 
polireumatismul articular acut, accident vascular cerebral. 
 
 

2)Modul în care se asigură înlocuirea asistentului personal pe perioada concediului de 
odihnă, corelat cu lipsa, în prezent, în Municipiul Craiova a centrelor de tip respiro. 

 
Potrivit prevederilor art. 37 alin. 2) și 3) din Legea nr. 448/2006, republicată, pe perioada 

absenței temporare a asistentului personal, angajatorul are obligația de a asigura persoanei cu 
handicap grav un înlocuitor al asistentului personal. În situația în care angajatorul nu poate asigura 
un înlocuitor al asistentului personal, persoanei cu handicap grav i se acordă o indemnizația 
prevăzută la art. 43 alin. (1) din aceeași lege sau găzduirea într-un centru de tip respiro.   
 În acest context, facem precizarea că, întrucât pe raza Municipiului Craiova nu există centre 
de tip respiro - structuri fără personalitate juridică din subordinea Consiliului Judeţean în cadrul 
Direcţiei Generale de Asistenţă şi Protecţia Copilului, s-a aplicat alternativa legală stabilită prin 
Legea 448/2006, republicată, de a acorda persoanei cu handicap grav o indemnizaţie echivalentă cu 
salariul net al asistentului personal gradația 0, stabilit potrivit prevederilor legale care 
reglementează nivelul de salarizare a personalului plătit din fonduri publice. 

   Cu privire la evoluţia numărului de asistenţi personali care au beneficiat de  concediu de 
odihnă şi a sumelor suportate din bugetul local reprezentând indemnizaţiile cuvenite persoanelor cu 
handicap grav, pe perioada sem. I al anului 2018, situaţia se prezintă astfel:   
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Luna Număr persoane cu handicap grav ai căror asistenţi personali 

au beneficiat de concediu de odihnă 
Sume plătite 

-lei- 
ianuarie 42 38443 
februarie 12 14094 

martie 27 32661 
aprilie 31 35572 

mai 34 38811 
iunie 39 44343 
total 185 203924 

 
3) Informaţii privind numărul de asistenţi personali instruiţi 

 
 Precizăm că, în conformitate cu  prevederile art.38, lit.a din Legea nr. 448/2006-republicată, 
asistenţii personali au obligaţia să participe o dată la 2 ani la o instruire organizată de angajator, 
conform tematicii din Ordinul nr. 319/2007.     
 Astfel,  în  perioada 27-29.06.2018 a fost organizat un instructaj ce a avut ca tematică  
„ Adaptarea mediului la nevoile beneficiarului ”, ce a urmărit atingerea următoarelor obiective: 
-  amenajarea corespunzătoare a spaţiului de locuit al beneficiarului  
- asigurarea unui spaţiu personalizat pentru persoana cu  handicap grav.      
   La sfârşitul acestei teme cursanţii vor putea efectua următoarele activități: 
1.Prevenirea accidentelor 
2.Adaptarea spaţiului în funcţie de deficienţă-incapacitate- handicap 
 Instructajul a fost efectuat de către personalul de specialitate din cadrul Direcţiei Publice 
Comunitare de Asistenţă Socială a Municipiului Craiova şi consilierul de îndrumare şi orientare 
profesională din cadrul Centrului Social de Urgenţă pentru Persoanele fără Adăpost „Sfântul 
Vasile” la care au participat un număr de 260 asistenţi personali. 
           
         4) Numărul de controale efectuate şi problemele sesizate 
 

În conformitate cu prevederile art.40 alin. 2 din Legea nr. 448/2006, republicată, autoritatea 
locală are obligaţia de a efectua vizite periodice de monitorizare a activităţii asistenţilor personali 
care au ca scop asigurarea respectării drepturilor şi interesului superior al persoanei cu dizabilităţi 
pe care asistentul personal o are în îngrijire. 

De asemenea, ele reprezintă un prilej eficient de informare, mediere şi consiliere referitor la 
noutăţile în domeniul social al persoanelor cu dizabilităţi, respectiv al serviciilor care pot fi 
accesate pe plan local. 

Considerăm că această strategie de lucru reprezintă un prim pas spre o colaborare bazată pe 
profesionalism şi implicare multiplă în soluţionarea problemelor cu care asistenţii personali se 
confruntă. 

În vederea aplicării prevederilor legale în domeniu, la nivelul Biroului Protecţie Persoane 
Vârstnice şi Persoane cu Dizabilităţi, controalele periodice privind activitatea  asistenţilor personali 
se efectuează semestrial/trimestrial. În urma acestor verificări s-a constatat faptul că asistenţii 
personali şi-au îndeplinit obligaţiile prevăzute în contractul individual de muncă, asigurând 
persoanelor cu handicap grav servicii de îngrijire social-medicală de natură socială, de bază şi 
suport, după cum urmează: ajutor pentru igiena corporală, îmbrăcare şi dezbrăcare, igiena 
eliminărilor, hrănire şi hidratare, transfer şi mobilizare, deplasare în interior, comunicare, ajutor 
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pentru prepararea hranei  sau livrarea acesteia, efectuarea de cumpărături, activităţi de menaj, 
însoţirea în mijloacele de transport, sprijinirea realizării planului de recuperare în lipsă de 
specialişti: kinoterapie, terapie ocupaţională iniţiată de Centrele de recuperare, activităţi de 
petrecere a timpului liber etc. 

 Precizăm că nu au fost înregistrate reclamaţii, sesizări din partea bolnavilor cu privire la 
modul în care sunt îngrijiţi de către asistenţii personali. 

 În perioada  ianuarie-iunie 2018 au fost verificate la domiciliu un număr de 899 de 
persoane cu handicap grav care nu au sesizat aspecte negative legate de activitatea asistentului 
personal, dar şi-au manifestat dorinţa ca societatea să fie mai deschisă la problemele lor, în special 
privind socializarea, integrarea în şcolile de masă şi cele speciale, încadrarea în muncă şi 
participarea la activităţi sportive, culturale şi distractive. 

 
Alte servicii de care au beneficiat persoanele cu handicap: 
 

� Prin aplicarea prevederilor Legii nr.448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor 
persoanelor cu handicap, republicată, un nr. de 12 asistenți personali au efectuat controlul 
medical periodic care a constat în examen clinic coproparazitologic și coprobacteriologic, 
pentru care s-au efectuat plăţi în sumă de 360 lei. 

� Indemnizaţie lunară pentru persoanele cu handicap grav care optează pentru aceasta formă de 
protecţie în locul asistentului personal. Menţionăm că, în semestrul I al anului 2018 s-au 
înregistrat 116 dosare noi pentru acordarea indemnizaţiei lunare pentru persoanele cu handicap 
grav, numărul total fiind de 804 de indemnizaţii, însumând la sfârşitul anului trecut o cheltuială 
de  5675768 lei. 

� Beneficii sociale sub forma tichetelor sociale in valoare de 30 lei, achiziţionate din fondurile 
bugetului local cu ocazia Sărbătorii Pastelui unui număr de 1564 de persoane cu handicap din  
municipiul Craiova, conform prevederilor Hotărârii nr. 487/2017 a Consiliului Local 
Municipal. 

� Abonamente gratuite pentru transportul urban cu mijloace de transport în comun pe toate 
liniile. În semestrul I al anului 2018 au fost eliberate persoanelor cu handicap accentuat şi grav, 
asistenţilor personali, precum şi însoţitorilor acestora abonamente gratuite pe mijloacele de 
transport în comun pe toate liniile, numărul de abonamente eliberate la sfârşitul semestrului  I 
al anului 2018 fiind de 8143, în sumă totală de 529295 lei. 

� Ajutoare de urgenţă acordate în conformitate cu prevederile Legii nr.416/2001, cu modificările 
şi completările ulterioare, coroborate cu prevederile Hotărârii nr. 123/2011 a Consiliului Local 
Municipal, în cazul decesului persoanelor cu handicap grav sau a rudelor de gradul I al 
acestora. Au fost acordate unui nr. de  15 familii, ajutoare de urgenţă în cuantum de 6400 lei. 

� S-au acordat de către Asociaţia Vasiliada, partenerul autorităţii locale în proiecte sociale, 
pachete cu alimente și obiecte de îmbrăcăminte pentru 31 de persoane cu handicap și copii 
proveniți din familii defavorizate.           

� Obiecte vestimentare oferite de către membrii comunităţii din municipiul Craiova, în vederea 
sprijinirii persoanelor defavorizate; 

� Asigurarea de către fundaţia „Ethos” zilnic a unei mese calde, la domiciliu pentru 46 de 
persoane singure și familii cu venituri mici ce au membri persoane cu handicap, precum şi 
produse igienico-sanitare. 

� Efectuarea de anchete sociale unui nr. de 151 de persoane cu handicap,  însoţitorii sau, după 
caz, asistenţilor personali ai acestora, deţinători de autoturisme, în vederea scutirii de la plata 
tarifului de utilizare a reţelelor de drumuri naţionale. 

� În vederea expertizării şi încadrării adulților din municipiul Craiova într-un grad de handicap 
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corespunzător, în cursul semestrului I al anului curent s-au efectuat 560 de anchete sociale. 
� În vederea expertizării şi încadrării minorilor din municipiul Craiova într-un grad de handicap 

corespunzător, în cursul semestrului I al anului în curs s-au efectuat 493 de anchete sociale. 
� Conform prevederilor Ordinului 1985/2016, pentru copiii care primesc, în urma evaluării de 

către Comisia pentru Protecţia Copilului, certificat de încadrare în grad de handicap, direcţia 
noastră efectuează rapoarte de vizită pentru a monitoriza modul în care este dus la îndeplinire 
“Planul de abilitare-reabilitare a copilului cu dizabilităţi/plan de abilitare-reabiitare şi de 
tranziţie a copilului cu dizabilităi la viaţa de adult/plan de abilitare-reabilitare şi de paliaţie a 
copilului cu dizabilităţi”. Astfel, în perioada 01.01.2018 – 30.06.2018, s-au efectuat 1186 
rapoarte de vizită.  

� Beneficii de asistență socială sub forma tichetelor sociale, în valoare de 100 lei, acordate în 
baza H.C.L. nr. 93/2018, cu ocazia Zilei Veteranilor de Război, sărbătorită în data de 29 aprilie 
2018, pentru un nr. de 42 veterani și invalizi de război, dintre care o parte sunt încadrați în grad 
de handicap; 

� Efectuarea de anchete sociale privind persoanele adulte cu handicap aflate sub măsură de 
protecție în cadrul centrelor specializate, în vederea integrării acestora în familie. 

� Pentru un nr. de 12 familii cu situație materială precară, s-au oferit cu ocazia Sărbătorilor de 
Paști, în cadrul evenimentului caritabil ”Jessie Dăruiește”, alimente și rechizite pentru cei 46 de 
copii ai familiilor menționate anterior, dintre care o parte sunt încadrați în grad de handicap. 

Direcţia Publică Comunitară de Asistenţă Socială a Municipiului Craiova, prin activitatea 
desfășurată, acționează numai în sensul promovării, respectării și garantării drepturilor persoanelor 
cu handicap, stabilite în conformitate cu reglementările interne și internaționale în materie la care 
România este parte. În vederea realizării unei activități de protecție socială reală, cu caracter 
permanent și de calitate, Direcţia Publică Comunitară de Asistenţă Socială a Municipiului Craiova 
colaborează cu factori implicați în asigurarea îndeplinirii acesteia, respectiv instituții publice, 
O.N.G.-uri, fundaţii şi asociaţii non-profit, printre care Direcția Generală de Asistență Socială și 
Protecția Copilului Dolj, Mitropolia Olteniei, Inspectoratul Şcolar Judeţean Dolj, Crucea Roşie 
filiala Dolj etc. 
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