
 
HOTĂRÂREA NR.37 

privind aprobarea Raportului privind activitatea asistenților personali  
desfășurată în semestrul II anul 2019 

 
Consiliul Local Mangalia, întrunit în ședința ordinară din data de 18.02.2020, 

 Având în vedere: 
• Proiectul de hota ra re nr.23/23.01.2020 init iat Primarul Municipiului Mangalia s i aprobat de 

membrii Consiliului Local Mangalia; 
• Referatul de aprobare al proiectului de hota ra re î nregistrat cu nr.5409 din 23.01.2020; 
• Raportul de specialitate privind activitatea asistenților personali desfășurată în semestrul II anul 

2019 întocmit de Direcția Asistență Socială din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Munici-
piului Mangalia, înregistrat cu nr.5544 din data de 23.01.2020; 

• Adresa Ministerului Muncii și Justiției Sociale - Agenția Județeană pentru Plăți și Inspecție Socială 
Constanța înregistrată la sediul Primăriei Municipiului Mangalia sub nr.3285 din 16.01.2020; 

• Prevederile art.40 alin.(2) din Legea nr.448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor 
persoanelor cu handicap, republicată cu modificările și completările ulterioare; 

• Prevederile art.29 alin.(2) din H.G. nr.268/2007 pentru aprobarea Normelor metodologice de 
aplicare a Legii nr.448/2006; 

• Raportul Comisiei Sociale, Sănătate, Culte și Învățământ din cadrul Consiliului Local Mangalia; 
În temeiul dispozițiilor art.129 alin.2 lit.d) coroborat cu alin.(7) lit.b) și alin.(14), art.139 alin.(1) 

şi art.196 alin.(1) lit.a), art.240 şi art.243 alin.(1) lit.a) din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul 
administrativ, 

 
HOTĂRĂȘTE: 

 
Art.1 Se aprobă Raportul privind activitatea asistenților personali desfășurată în semestrul II anul 2019, 
ce se constituie anexă la prezentul act administrativ, în vederea transmiterii acestuia către Agenția 
Naționale pentru Plăți și Inspecție Socială Constanța. 
 
Art.2 Se mandatează Direcția Asistență Socială Mangalia din cadrul aparatului de specialitate al 
primarului municipiului Mangalia, în vederea ducerii la îndeplinire a prezentului act administrativ. 
 
Art.3 Secretarul General al Municipiului Mangalia va comunica prezenta hota ra re direct iilor s i 
serviciilor de specialitate î n vederea ducerii la î ndeplinire, Primarului Municipiului Mangalia, Institut iei 
Prefectului – Judet ul Constant a pentru controlul s i verificarea legalita t ii, s i o va afis a î n locuri publice 
pentru a fi adusa  la cunos tint a ceta t enilor municipiului. 
 

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un nr. de 18 voturi ”pentru”, 0 voturi ”împotrivă” și 0 
voturi ”abținere”, din nr. de 18 consilieri prezenți la ședință și un nr. de 19 consilieri locali în funcție. 
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Nr. Înreg. 5544/23.01.2020 

 
  Aprobat           
 Primar Radu Cristian 
 
 

RAPORT de SPECIALITATE 

Privind activitatea asistenților personali desfășurată în  
semestrul II anul 2019 

 

 Având în vedere dispozițiile art. 40 alin (2) din Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi 

promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările și completările ulteri-

oare, precum și ale art. 29  alin (1) din Hotarârea de Guvern nr. 268/2007 de aprobare a Normelor 

metodologice de aplicare a Legii nr. 448/2006, Primăria Municipiului Mangalia prin Direcţia Asistenţă 

Socială Mangalia efectuează controale periodic asupra activității asistenților personali și prezintă se-

mestrial un raport consiliului local. 

 Raportul semestrial conține cel puțin următoarele date: 

 1.Dinamica angajării asistenţilor personali; 

 2.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; 

 3.Informaţii privind numărul de asistenţi personali instruiţi; 

 4.Numărul de controale efectuate şi problemele sesizate; 

 Potrivit prevederilor Legii nr. 448/2006 republicată, rolul autorității locale este de a monitoriza 

în condiții optime atribuțiile și obligațiile care le revin asistenților personali, în vederea ameliorării si-

tuației persoanelor cu handicap grav, astfel încât aceștia să primească îngrijire specială la nivelul la care 

starea lor o cere, pentru satisfacerea întregului lanț de nevoi fizice, sociale și spirituale. Îngrijirile ce li 

se acordă pot permite persoanelor bolnave să-și valorifice potențialul fizic, intelectual, spiritual, emoți-

onal și social, în pofida handicapului de care suferă. 

 Față de prevederile legale menționate mai sus, vă facem cunoscut următoarele: 

1. DINAMICA ANGAJĂRII ASISTENȚILOR PERSONALI 

 Persoanele cu handicap sunt acele persoane cărora datorită unor afecțiuni fizice, mentale sau 

senzoriale, le lipsesc abilitățile de a desfășura în mod normal activități cotidiene, necesitând măsuri de 

protecție în sprijinul recuperării, integrării și incluziunii sociale. 

 Asistentul personal al persoanei cu handicap grav este persoana care supraveghează, acordă 

asistență și îngrijire 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. 

 Asistentul personal acordă îngrijire și protecție persoanei cu handicap grav, pe baza contractului 

individual de muncă încheiat cu primăria de domiciliul sau reședință a persoanei cu handicap grav și 

are următoarele drepturi: 

 - salariu stabilit potrivit prevederilor legale în vigoare; 



 - program de lucru care să nu depășească în medie 8 ore pe zi și 40 de ore pe săptămână; 

 - concediu anual de odihnă, potrivit dispozițiilor legale aplicabile personalului încadrat în in-

stituții publice; 

 Angajarea asistentului personal al persoanei cu handicap “grav cu asistent personal” se face în 

baza acordului emis de Primăria Municipiului Mangalia prin Direcția Generală de Asistență Socială și 

Protecția Copilului Constanța pe baza opțiunii exprimate în scris conform prevederilor art. 42 alin (4) 

din Legea nr. 448/2006, republicată, conform cărora: părinţii sau, după caz, reprezentanţii legali ai 

copilului cu handicap grav, persoana sau familia care a primit în plasament un copil cu handicap grav, 

adulţii cu handicap grav ori reprezentanţii legali ai acestora, cu excepţia celor cu handicap vizual grav, 

pot opta între asistent personal şi primirea unei indemnizaţii lunare. 

 

Evoluția asistenților personali în semestrul II anul 2019: 

Nr.crt. Luna 

Nr. asistent i 
personali la 
î nceputul 

lunii 

Angaja ri î n 
luna  

I nceta ri î n 
luna  

Nr. asistent i 
personali la 
sfa rs itul 
lunii 

Cheltuieli 
salariale 
- lei -  

1 Iulie 104 2 4 102 290.668 

2 August 102 2 3 101 286.173 

3 Septembrie 101 1 0 102 277.555 

4 Octombrie  102 2 1 103 284.375 

5 Noiembrie 103 1 0 104 285.283 

6 Decembrie 104 3 3 104 297.639 

 
NUMA R MEDIU DE ASISTENT I PERSONALI LA SFA RS ITUL 

SEMESTRULUI II anul 2019 
103 

  

 

 

 

Evoluția persoanelor cu handicap „grav cu asistent personal” beneficiare de indemnizație lunară 

în semestrul II anul 2019: 

 

Nr.crt. Luna 

Nr. 
indemnizat ii 
lunare la 
î nceputul 

lunii 

Acorda ri 
î n luna  

I nceta ri î n 
luna  

Nr. 
indemnizat ii 
lunare la 
sfa rs itul 
lunii 

Cheltuieli 
aferente 
- lei -  

1 Iulie 144 1 1 144 181.872 

2 August 144 3 5 142 179.346 

3 Septembrie 142 5 3 144 181.872 

4 Octombrie 144 2 2 144 181.872 

5 Noiembrie 144 4 0 148 186.924 



6 Decembrie 148 6 6 148 186.924 

 
NUMA R MEDIU INDEMNIZAT II ACORDATE LA SFA RS ITUL 

SEMESTRULUI II anul 2019 
144 

 

 

          2.MODUL ÎN CARE S-A ASIGURAT ÎNLOCUIREA ASISTENTULUI PERSONAL PE  PERIOADA CON-

CEDIULUI DE ODIHNĂ, ÎN STRÂNSĂ LEGĂTURĂ CU LIPSA SAU POSIBILITATEA DE DEZVOLTARE A 

CENTRELOR DE TIP RESPIRO 

 

 Asistentul personal are dreptul la concediu anual de odihnă, conform prevederilor art. 144 alin 

(1) din Legea nr. 53/2003 Codul Muncii, republicată, și a prevederilor art. 37 alin (1) lit c) din Legea nr. 

448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată.  

          Conform prevederilor art. 37 alin (2) și (3) din Legea nr. 448/2006 pe perioada concediului de 

odihnă, angajatorul are obligația de a asigura persoanei cu handicap grav un înlocuitor al asistentului 

personal. 

 Întrucât pe raza municipiului Mangalia nu funcționează centre de tip respiro care să asigure găz-

duirea persoanei cu handicap grav pe perioada concediului de odihnă al asistentului personal, protecția 

persoanei cu handicap grav se asigură prin acordarea unei indemnizații echivalente cu salariul net al 

asistentului personal gradația 0, conform dispozițiilor art. 43 alin (1) din Legea nr. 448/2006. 

  

3.INFORMAȚII PRIVIND NUMĂRUL DE ASISTENȚI PERSONALI INSTRUIȚI 

 În legătură cu  instruirea asistenților personali precizăm că în conformitate cu  prevederile art. 

38 alin (1) lit. a)  din Legea nr. 448/2006 republicată, cu modificările și completările ulterioare, asisten-

tul personal are obligația de a participa, o dată la 2 ani, la instruirea organizată de angajator. În aplicarea 

prevederilor art. 38 alin (1) lit.a) din lege, autoritățile publice locale au obligația să asigure gratuit in-

struirea asistenților personali, tematica de instruire fiind stabilită prin Ordinul nr. 319/2007 privind Te-

matica instruirii asistenților personali ai persoanelor cu handicap grav  

Ultimul curs de instruire al asistenților personali identificați pe raza municipiului Mangalia s-a 

desfășurat în luna mai 2017, fiind instruiți un număr total de 93 asistenți personali. Pentru anul în curs, 

Direcția Asistență Socială a înaintat referatul nr. 29414/02.05.2019 către Serviciul Resurse Umane 

Salarizare din cadrul Primăriei municipiului Mangalia în vederea demarării procedurii necesare or-

ganizării cursului pentru instruirea asistenților personali.  

 Temele cursului au cuprins următoarele obiective de referință: 

* Acordarea îngijirilor primare; 

* Asigurarea alimentației și hrănirii beneficiarului; 

* Adaptarea mediului la nevoile beneficiarului; 

* Supravegherea stării de sănătate a beneficiarului; 

* Comunicarea între asistentul personal și persoana cu handicap; 



* Asistarea activității și participării persoanei cu handicap grav în familie și comunitate; 

* Asistarea integrării profesionale a persoanei cu handicap grav; 

* Supravegherea respectării drepturilor persoanei cu handicap. 

 

4.NUMĂRUL DE CONTROALE EFECTUATE ȘI PROBLEMELE SESIZATE 

 Verificările privind activitatea asistenților personali au fost efectuate de către angajații Primăriei 

Municipiului Mangalia din cadrul Direcției Asistență Socială, și au vizat următoarele aspecte: 

 - modul în care sunt îndeplinite obligațiile contractuale de către asistentul personal, evaluarea 

socială atât a asistentului personal cât și a persoanei cu handicap grav, în vederea identificării nevoilor 

principale ale persoanei cu handicap legate de starea sa psiho-socială, problemele cu care se confruntă 

asistenții personali în desfășurarea concretă a activității, satisfacția persoanei cu dizabilități în raport 

cu îngrijirea și supravegherea primită de la  asistenții personali; 

 - cunoașterea indicațiilor menționate în planul de recuperare pentru copilul cu handicap grav, 

respectiv în planul individual de servicii al persoanei adulte cu handicap grav. 

 La data prezentului raport, dintr-un număr total de 106 asistenți personali 86 dintre aceștia au 

fost instruiți în perioada 11.12.2019 – 13.12.2019 pentru prevenirea riscurilor, protecției sănătății, 

eliminarea factorilor de risc și accidentare, conform prevederilor Legii nr. 319/2006 a securității și 

sănătății în muncă.   

 Pe parcursul semestrului II nu s-au constatat probleme deosebite în activitatea asistenților per-

sonali. Asistenții personali tratează cu respect și înțelegere persoana cu dizabilități neexistând cazuri 

de abuz fizic, psihic sau moral, nu au fost identificate aspecte negative. 

 În semestrul II al anului 2019 un număr de 10 persoane au optat pentru angajarea unui asistent 

personal conform prevederilor art.42 alin (4) din Legea nr. 448/2006.  

În perioada iulie 2019 – octombrie 2019 s-au efectuat monitorizările la domiciliul a 91 asistenți 

personali, fiind întocmite raportul de vizită, ancheta socială, fișa de monitorizare precum și 

chestionarul de evaluare a asistentului personal. În urma vizitelor efectuate nu s-au constatat aspecte 

negative sau alte elemente semnificative care să impună desfacerea contractului de muncă al asisten-

tului personal. 

 În urma acestor controale au fost evidențiate: climatul familial, rețeaua socială, legătura cu co-

munitatea, situația economică, educația, condițiile de locuit, nevoile medicale. Scopul vizitelor la domi-

ciliul persoanei cu handicap grav reprezintă un prilej unic și eficient de informare, mediere și consiliere 

referitor la noutățile în domeniul social al persoanelor cu dizabilități, respectiv al serviciilor care pot fi 

accesate pe plan local. 

 Asistenții personali și-au îndeplinit, în general, obligațiile prevăzute în contractul individual de 

muncă, respectiv fișa postului, asigurând pentru persoanele cu handicap grav servicii de îngrijire per-

sonal, astfel: ajutor pentru igiena corporală, îmbrăcare și dezbrăcare, hrănire și hidratare, transfer și 



mobilizare, deplasare în interior, comunicare, efectuarea de cumpărători, activități de menaj și spălăto-

rie, activități de socializare. Persoanele cu dizabilități nu au sesizat aspecte negative legate de activitatea 

asistentului personal. 

 Nu s-au înregistrat abateri disciplinare ale asistenților personali care să atragă sancțiuni desci-

plinare conform Codului Muncii. 

 Pe parcursul semestrului II anul 2019 a fost depusă potrivit Legii Contenciosului Administrativ 

nr. 554/2004 cu modificările și completările ulterioare, o cerere prin care a fost contestat certificatul 

de încadrare în grad de handicap emis de Comisia de Evaluare a Persoanelor Adulte cu Handicap Con-

stanța. În urma contestației, certificatul de încadrare în grad de handicap inițial a fost anulat și emis un 

nou certificat. Ca urmare a acestei contestații, instituția a fost obligată la plata sumei de 14.356 lei, re-

prezentând suma retroactivă a indemnizației lunare pentru perioada 01.05.2018 – 01.05.2019, conform 

Hotărârii Civile nr. 160/2019 emisă de Curtea de Apel Constanța. 

 De asemenea, 2 persoane încadrate în grad de handicap grav cu asistent personal care au optat 

inițial pentru acordarea indemnizației de handicap, pe parcursul semestrului II și-au schimbat opțiunea, 

respectiv angajarea unui asistent personal.  

În semestrul II anul 2019 Primăria Municipiului Mangalia prin Direcția Asistență Socială a efec-

tuat un număr total de 193 anchete sociale în vederea revizuirii/încadrării într-un grad de handicap, 

astfel: 

 
Nr. total anchete sociale 
efectuate în semestrul II 

2019 

 
Nr. total anchete sociale 
efectuate pentru adulți 

Nr. total anchete sociale 
efectuate pentru copii 

Încadrare în 
grad de 

handicap 

Orientare 
școlară 

193 157 9 27 
 

 În semestrul II anul 2019 au fost emise un număr de 30 certificate de încadrare în grad de 

handicap „grav cu asistent personal”, beneficiarii optând conform art. 42 alin (4) din Legea nr. 

448/2006, fie pentru angajarea unui asistent personal fie pentru acordarea indemnizației echivalente 

cu salariul net al asistentului personal gradația 0, astfel: 

Nr. total certificate emise 
“grav cu asistent personal” 

Nr. cereri privind angajarea 
unui asistent personal 

Nr. cereri privind acordarea 
indemnizației 

30 9 21 

 

 

Persoanele cu dizabilități și asistenții personali au fost permanent informați și consiliați, în mo-

mentul prezentării acestora la sediul instituției sau cu ocazia deplasărilor în teren la domiciliul acestora, 

astfel încât să cunoască atât obligațiile ce le revin cât și drepturile de care pot beneficia, potrivit legii. 

 De remarcat este faptul că gradul de rudenie reprezintă o pondere importantă în rândul 

asistenților personali, ceea ce subliniază caracterul familial al serviciilor prestate de această categorie 

profesională, conform art. 36 alin (1) lit. e) din Legea nr. 448/2006. 



 Menționăm că la nivelul Primăriei Municipiului Mangalia nu s-au înregistrat restanțe la plata 

salariilor asistenților personali sau acordarea indemnizațiilor. 

 

 Pentru realizarea unei activități de protecție socială reale, cu caracter permanent și de calitate, 

Direcția Asistență Socială colaborează cu factori implicați în asigurarea îndeplinirii acesteia, respectiv 

cu Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Constanța, Comisia de Evaluare a Persoa-

nelor cu Handicap pentru Adulți Constanța și Comisia pentru Protecția Copilului Constanța. 

 În concluzie, apreciem că activitatea asistenților personali angajați ai Primariei municipiului 

Mangalia din semestrul II al anului 2019, s-a desfășurat în bune condiții și cu respectarea drepturilor și 

obligațiilor asistentului personal și a drepturilor persoanelor cu handicap, prevăzute de legislația în 

vigoare.    

 Compartimentul “Comunicare, Registratură, Evaluare inițială și Monitorizare asistenți personali” 

din cadrul Direcției Asistență Socială Mangalia, prin activitatea depusă, lucrează numai în sensul res-

pectării prevederilor legale cu privire la drepturile persoanelor cu handicap și în conformitate cu cele-

lalte reglementări în vigoare. 

 

 

                                                                                                   Direcția Asistență Socială 
                                        Director Executiv Stamate Claudiu                       

 
 

       Serviciul Strategii, Programe de Asistență  
                                                                                  Socială și Beneficii Sociale 
                                                 Șef Serviciu Duca Adriana 

 
 

       Birou Beneficii Asistență Socială 
       Șef Birou Neacșu Luciana 

 
 

                                                      Întocmit 
                                                                                                  Consilier Prisacaru Cătălina                                                                                                                                                                                                                                     

 
  


