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ROMANIA 

JUDETUL COV ASNA 

COMUNA MOAC~A 
CONSILIUL LOCAL 

HOT.ARA.REA NR. 9/2021 
pentru aprobarea raportului de activitatedesfa~urata de asistenfii personali ai 

persoanelor cu handicap grav pe semestrul II al anului 2020 

Consiliul Local al Comunei Moac~a, judetul Covasna, in ~edinta ordinara 
publica din data de 25 ianuarie 2021; 

Avand in vedere Referatul de aprobare nr. 132/18.01.2021 al primarului comunei 
Moaqa prin care propune aprobarea Raportului de activitatea desfa~urata de asistentii 
personali ai persoanelor cu handicap grav pe semestrul II al anului 2021; 

Avand in vedere Raportul de specialitate nr. 133/18.01.2021 al secretarului general 
al comunei Moaqa; 

A vand in vedere avizul favorabil al Comisiei pentru invafamant, sanatate ~i familie, 
munca ~i protecfie sociala, activitati social-culturale, culte ~i protectia copiilor ~i al 
Comisiei pentru administratie publica locala, juridica ~i de disciplina, apararea ordinii ~i 
lini~tii publice ~i a drepturilor cetafenilor din cadrul Consiliului local al comunei Moac~a; 

in conformitate cu prevederile art. 40 alin. (2) din Legea nr. 448/2006 privind 
protectia ~i promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicata, cu modificarile ~i 
completarile ulterioare, coroborata cu prevederile art. 29 alin. (1) din H.G. nr. 268/2007 
pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 448/2006 
privind protecfia ~i promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicata, cu 
modificarile ~i completarile ulterioare; 

in temeiul art. 129 alin. (2) lit. d ~i alin. (7) lit. b, art. 139 alin. (1) ~i art. 196 alin. 
(1) lit. a din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificarile ~i 
completarile ulterioare; 

HOT.AR.A~TE 
• 

Art. 1. - Se aproba Raportul privind activitatea desra~urata de asistenfii personali ai 
persoanelor cu handicap grav pe semestrul II al anului 2020, conform anexei la prezenta 
hotarare din care face parte integranta. 

Art. 2. - Prezenta hotarare se poate contesta in termenul ~i conform dispozitiilor 
Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificarile ~i completarile ulterioare. 

Art. 3. - Cu aducere la indeplinire a prevederilor prezentei hotarari se insarcineaza 
primarul comunei Moac~a ~i d-na Molnar Hajnal, persoana responsabila cu atribufii de 
asistenta sociala din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Moaqa. 

a OM.AA, 
Moaqa, la 25 ianuarie 2021 *""; !li"~ 

.:' . 
.i. 

PRESEDINTE DE SEDINT .A e Contrasemneaza 
retar general al comunei Moac~a 
Fiilop-Fuer M. Zelinda 
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Anexa la H.C.L. nr. 9/2021 

RAPORT 
privind activitatea asistentilor personali ai persoanelor cu handicap 

desfasurata in semestrul II al anului 2020 

Avand in vedere prevederile art. 40 alin. (2) din Legea nr. 448/2006 privind 
protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicata, cu 
modificarile si completarile ulterioare, precum si cele ale art. 29 din H.G. nr. 
268/2007 de aprobare a Normelor metodologice de aplicare ale Legii nr. 448/2006, 
compartimentul de resort din cadrul primariei efectueaza controale periodice asupra 
activitatii asistentilor personali si prezinta semestrial un raport consiliului local. 

Raportul semestrial contine eel putin urmatoarele date: 
a) dinamica angajarii asistentilor personali; 
b) informatii privind modul in care se asigura inlocuirea asistentului personal pe 

perioada concediului de odihna, in stransa legatura cu lipsa centrelor de tip respiro; 
c) informatii privind. numarul de asistenti personali instruiti; 
d) numarul de controale efectuate si problemele sesizate. 

In intelesul Legii nr. 448/2006, persoanele cu handicap sunt acele persoane 
carora, datorita unor afectiuni fizice, mentale sau senzoriale, le lipsesc abilitatile de 
a desfa~ura in mod normal activitati cotidiene, necesitand masuri de protectie in 
sprijinul recuperarii, integrarii ~i incluziunii sociale. 

Conform art. 35 din aceea~i lege, copilul cu handicap grav ~i persoana adulta 
cu handicap grav are dreptul la un asistent personal, in baza evaluarii 
sociopsihomedicale. 

Asistentul personal al persoanei cu handicap grav este persoana care 
supravegheaza, acorda asistenta ~i ingrijire copilului sau adultului cu handicap grav, 
pe baza planului de recuperare pentru copilul cu handicap, respectiv a planului 
individual de servicii al persoanei adulte cu handicap. 

Pe perioada ingrijirii ~i protectiei persoanei cu handicap grav, pe baza 
contractului individual de munca incheiat cu primaria de la domiciliul sau re~edinta 
persoanei cu handicap grav, asistentul personal are urmatoarele drepturi: 

- salariul stabilit potrivit prevederilor legale in vigoare; 
- program de lucru care sa nu depa~easca in medie 8 ore pe zi sau 40 ore pe 

saptamana; 
- concediu anual de odihna, potrivit dispozitiilor legale aplicabile personalului 

incadrat in institutii publice. 

• 

Parintii, sau dupa caz, reprezentantii legali ai copilului cu handicap grav, 
persoana sau familia care a primit in plasament un copil cu handicap grav, adultii cu 
handicap grav ori reprezentantii legali ai acestora, cu exceptia celor cu handicap 
grav ori reprezentantii legali ai acestora, pot opta intre asistent personal ~i primirea 
unei indemnizatii lunare. 

Plata indemnizatiei lunare se asigura de primariile in a caror raza teritoriala 
'i~i are domiciliul sau re~edinta persoana cu handicap grav ~i se face pe perioada 
valabilitatii certificatului de incadrare in grad de handicap. 



1. Dinamica angajarii asistentilor personali in semestru 
se prezinta dupa cum urmeaza: 

Luna 

Iulie 

August 

Se tembrie 
Octombrie 
Noiembrie 
Decembrie 

Numar asistenti 
personali in 
ultima zi a lunii 

3 

3 

3 
3 
3 
3 

Motivele 
majorarii 
numarului de 
asistenti 
personali 

Motivele 
scaderii 
numarului de 
asistenti 
personali 

La finele semestrului II al anului 2020, la nivelul Primariei comunei Moac~a 
sunt angajaii cu contract individual de munca un numar de 3 asistenti personali, 
din care I pentru copil si 2 pentru adulti. 

Dinamica acordarii indemnizatiei de insotitor in semestrul II al anului 2020 
se prezinta dupa cum urmeaza: ' 

Luna Numar Motivele Motivele 
beneficiari majorarii scaderii Observatii 
indemnizatie 
insotitor in numarului de numarului de 
ultima zi a lunii indemnizatii indemnizatii 

insotitor insotitor 

Iulie 5 

August 3 
Septembrie 3 
Octombrie 3 -
Noiembrie 3 
Decembrie 3 

De asemenea, la sfar~itul semestrului II al anului 2020 sunt in plata 3 
indemnizatii pentru persoane cu handicap grav pentru adultifreprezentanti legali. 

Suma totala platita pentru salariile asistentilor personali si indemnizatii in 
perioada 01 iulie 2020 - 31 decembrie 2020 (semestrul II) este de 75 .996 lei, din 
care 51.732 lei pentru plata asistentilor personali si 24.264 lei pentru plata 
indemnizatiilor lunare de handicap. 

2. Referitor la modul in care se respecta dreptul de concediu anual de 
odihna cuvenit asistentului personal, acesta a fost acordat in baza programarii 
anuale si a cererilor depuse de catre asistentii personali. Pe durata concediului 
asistentului personal s-a platit persoanei cu handicap (persoanei asistate) 
indemnizatia prevazuta la art. 43 alin. (1) din Legea nr. 448/2006 republicata, 



• 

intrucar nu e:kista posibilitatea angajarii unui inlocuitor al asisten 
durata concediului de odihna sau gazduirea intr-un centru d 
conformitate cu prevederile art. 37 alin. (2) si (3) din lege. 

Referitor la instruirea asistentilor personali: potrivit art. 3 8 -s- 1 · . 
Legea · nr. 448/2006, republicata, cu modificarile si completan /",_1} UV"lt'-~l'P. 

asistentul personal are obligatia de a participa, o data la 2 ani, la instruirea 
organizata de angajator. • 

3. Controalele privind activitatea asistentilor personali, efectuate de catre 
angajata cu atributii in domeniu din cadrul compartimentului de resort al Primariei 
Comunei Moaqa, au vizat urmatoarele aspecte: 
Terna 1: Acordarea ingrijirilor prirnare 
Obiectiv: Consolidarea/dezvoltarea competenfei de a realiza corect ingrijirile 
primare, 
Terna 2: Asigurarea alirnentatiei ~i hranirii beneficiarului 
Obiectiv: Consolidarea/dezvoltarea competenfei asistentului personal privind 
asistarea persoanei cu handicap grav fn alimentafie §i hranire, 
Terna 3: Adaptarea. rnediului la nevoile beneficiarului 
Obiectiv: Consolidarealdezvoltarea competenfei asistentului personal de a asigura 
un spafiu personalizat, infuncfie de necesitafile §i particularitafile beneficiarului, 
Terna 4: Supravegherea starii de sanatate a beneficiarului 
Obiectiv: Consolidarea/dezvoltarea competenfei asistentului personal de a 
supraveghea §i menfine starea de sanatate a persoanei cu handicap grav, 
Terna 5: Cornunicarea intre asistentul personal ~i persoana cu handicap 
Obiectiv: Consolidarea/dezvoltarea competenfei asistentului personal de a 
comunica eficient cu persoana cu handicap grav, in funcfie de particularitafile 
acesteia, 
Terna 6: Asistarea activitatii ~i participarii persoanei cu handicap grav in 
farnilie ~i cornunitate 
Obiectiv: Consolidarea/dezvoltarea competenfei asistentului personal de a antrena 
§i asista persoana cu handicap grav fntr-o varietate de activitafi necesare 
dezvoltarii personalitafii acesteia, recuperarii, integrarii in comunitate, petrecerii 
timpului fiber in acord cu particularitafile §i preferinfele ei, 
Terna 7: Asistarea integrarii ~colare ~i a educatiei perrnanente 
Obiectiv: Consolidarea/dezvoltarea competenfei asistentului personal de a sprijini 

integrarea §Colara/educafia permanenta a persoanei cu handicap grav, 
Terna 8: Asistarea integrarii profesionale a persoanei cu handicap grav • 
Obiectiv: Consolidarea/dezvoltarea competenfei necesare asistentului personal 
privind asistarea persoanei cu handicap grav in orientarea profesionala, ocuparea 
unui foe de munca §i menfinerea acestuia, 
Terna 9: Supravegherea respectarii drepturilor persoanei cu handicap 
Obiectiv: Dezvoltarea competenfei necesare sprijinirii persoanei cu handicap grav 
in cunoa§terea §i exercitarea drepturilor §i obligafiilor ce fi revin in calitate de 
membru al comunita.Jii. 

Controalele se efectueaza periodic, de regula semestrial, sau ori de cate ori se 
impune, in semestrul II al anului 2020 intocmindu-se cate o nota de control pentru 
fiecare beneficiar in parte. Toate controalele se efectueaza inopinat. 

In urma acestor verificari s-au constatat urmatoarele: 
sunt indeplinite corespunzator obligatiile din contractul individual de 

munca ~i cele prevazute de dispozitiile legale privind protectia si promovarea 
drepturilor persoanei cu handicap; 



este asigurata fogrijirea primara, alimentatia ~i hra9-i(~,,_.1°11~1N"" 
supravegherea starii de sanatate, respectarea drepturilor persoanei bi an ·· 

Angajata compartimentului de resort a acordat inform"·.- :: , 
persoanelor cu handicap ~i a asistentilor personali, fie la mo;1 • ~ t 
acestora la sediul institutiei, fie cu ocazia deplasarilor in ter ·'?--v. a --acestora, astfel focat sa cunoasca atat obligatiile ce le revin, cat ~i dr a; ~ 

pot beneficia, potrivit legii. 
Tot semestrial, asistentul personal prezinta un raport de activitate serviciului 

de asistenta sociala ~i autoritate tutelara, cu privire la activitatea des:fa~urata ~i 
evolutia starii bolnavului. 

Mentionam ca 95 % dintre angajati sunt rude cu persoana bolnava ~i 1i 
ingrijesc corespunzator nevoilor acestora. 

in concluzie, apreciem ca activitatea asistentului personal in semestrul II al 
anului 2020 s-a des:fa~urat in bune conditii ~i cu respectarea drepturilor ~i 
obligatiilor asistentului personal ~i a drepturilor persoanei cu handicap, prevazute de 
legislatia Ill vigoare. 

Persoana cu atributii de asistenta sociala 
Molnar Hajnal 

• 

J 
• , 


