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HOTĂRÂREA NR.13 
Din 26 Februarie 2013 

privind aprobarea Raportului pentru activitatea desfăşurată de 
asistenţii personali ai persoanelor cu handicap din oraşul Buftea, 

pentru semestrul li al anului 2012 

Consiliul Local al oraşului Buftea, 
Având În vedere: 

• Expunerea de motive a domnului Pistol Gheorghe- primarul oraşu lu i Buftea; 
• Raportul de specialiate al Direcţiei de Asistenţă Socială; 

Avizele Comisiilor de specialitate ale Consiliului local: Comisia Juridică şi de 
Disciplină; Comisia pentru Muncă şi Protecţie Socială ; Comisia pentru Învăţământ, 
Sănătate, Familie; Comisia pentru activităţi economice şi financiare; 
În conformitate cu prevederile art. 40 alin. (2) din Legea 448/2006 privind protecţia şi 

promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările şi 

completă riie ulterioare, şi ale art. 29, alin. (1) din H.G. nr. 268/2007 pentru aprobarea 
normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 448/06.12.2006, privind 
protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, cu modificările ş i 

completările ulterioare; 
În temeiu l prevederilor art. 36 alin. (2) lit. (d), alin. (6) lit. (a) pct. (2) alin . (9), ale art. 

45 alin. (1) şi ale art.115 alin. (1) lit. (b) din Legea administraţiei publice locale nr. 
215/2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 

HOTĂRĂŞTE 

Art. 1. Se aprobă Raportul privind activitatea desfăşurată de către asistenţii 
personali ai persoanelor cu handicap, din oraşul Buftea, pentru semestrul 11 al anului 
2012, conform anexei, care face parte integrantă din prezenta hotărâre . 

Art. 2. Secretarul oraşului Buftea va asigura aducerea la cunoştinţă publică a 
prevederilor prezentei hotărâri şi comunicarea acesteia primarului oraşului Buftea, 
Direcţei de Asistenţă Socială şi Instituţiei Prefectului Judeţului Ilfov. 

Contrasemnează, 

SE~R, 
GHEORGHE IUL ANA CAMELIA 
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ANEXA NR. 1 L A HCL nr./3 !el c;·. cJ.L 2013 

RAPORT 
privind activitatea desfăşurată de către asistenţii personali 

din oraşul Buftea pe semestrul II a l anului 201 2 

Având în vedere prevederile art. 29, alin. ! din H.G. nr. 268/2007 pentru aprobarea Normelor 
metodologice de aplicare a Legii nr. 448/2006 privind protecţia ş i promovarea drepturilor persoanelor 
cu handicap, Direcţia Asistenţă Socială din cadrul Consiliului Local Buftea, are obligaţ ia de a 
prezenta semestrial Consiliului Local, raportul de activita te al as istenţilor personali ai persoanelor 
cu handicap grav, care să conţină în mod obligatoriu date referitoare la: 

• dinamica angaj ării as i stenţilor personali ; 
• modul în care se as igură înlocuirea asistentului personal pe perioada concediului de 

odihnă, în strânsă legătură cu lipsa sau posibilitatea de dezvoltare a centrelor de tip 
resptro; 

• ., informaţ ii privind numărul de asistenţ i personal i instrui ţi ; 

~ numărul de controale efectuate ş i problemele sesizate. 
Potrivit prevederilor Legii 448/2006 republicată, rolul autorităţi i locale, este de a monitoriza în 

condiţii optime atribuţiile ş i obligaţiile care le revin as i stenţi l or personali, în vederea ame lioră r ii 

situa ţie i persoanelor cu handicap grav, astfe l încât aceştia să primească îngrijire specială la nivel ul la 
care starea lor o cere, pentru satisfacerea întregului lanţ de nevoi fi zice, personale, sociale ş i spirituale. 
Îngrijirile ce li se acordă pot permite persoanelor bolnave să-ş i valorifice potenţial ul fi zic, intelectual, 
spiritual, emoţional şi social, în pofida handicapului de care sufe ră. 

În contextul aspectelor menţionate , la fi nele anului trecut, se înregistrau următoare le date : 
1) Dinamica angajării as istenţilor personali 

Raportat la perioada iulie - august 201 2, în semestrul Ir al anului trec ut, au fost an gajaţ i 3 
asistenţi personali ş i s-a înregistrat un număr de 2 încetări ale contractul ui individual de muncă care s

au datorat: 
- so lic itării suspendării activităţ ii pentru a beneficia de indemnizaţie îngrijire copi l până la 

împlinirea vârstei de doi ani conf. OUG nr.l 48/2005. Menţi onăm că pe perioada suspendăr i i 

1 1 



activităţii, asistaţii sunt îngrijiţi si supravegheaţi ele asistenţi personali încaclraţi cu contract individual 

ele muncă pc perioadă determinată, 

-decesului persoanei cu handicap gra\·; 

-opţiunii persoanei cu handicap grav pentru primirea unei indemnizaţii 

lunare conform art.42, alin.4 elin Legea nr. 448/2006. republicată; 

- moditicarea încaclrării persoanelor asistate ele către Comisiile ele Expertiză pentru minori şi 

adulţi. într-un alt grad de handicap; 

-încetarea activităţii. la cerere. 

Nu s-au semnalat alte situaţii de desfacere a contractului ele muncă al asistenţilor personali care 

să afecteze negativ starea bolnavului. Cu privire la evoluţia numărului de asistenţi personali şi a 

sumelor suportate din bugetul local reprezcnt<înd salariile lunare, pe sem.II anul 2012 situaţia se 

prezintă astfel: 

Luna N r. asistenţi Sume 

personali plătite (mii lei) 

Iulie 75 71.233 

August 74 71.898 

Septembrie 77 71.329 

Octombrie 77 73.595 

Noiembrie 77 73.090 

Decembrie 76 72.476 

În ceea ce priveşte evoluţia încadrării asistenţilor personali pc categorii de beneticiari respectiv 

minori şi persoane tm~ore cu handicap grav şi pe grade ele rudenie în perioada iulie- decembrie 2012, 

cvidenţiem următoarele aspecte: 

a) Siruaţia privind numărul asislenţilor personali ce au ca beneficiari minorii cu handicap 

grav şi persoanele majore cu handicap grav 

Luna Asistenţi Minori Majori 

personali 

Iulie 75 21 54 

August 74 21 53 

Septembrie 77 23 54 

Octombrie 77 23 54 

Noiembrie 77 23 54 

Decembrie 76 20 57 

b) Situa(ia privind numârul asislenţilor personali În fimc(ie de gradul de rudenie- gradul IV 

inclusiv 

Luna Total asistenţi personali Asistenţi persoanali angajaţi 
angajaţi la rude 

Iulie 75 73 

August 74 71 

Septembrie 77 71 

21 



Octombrie 77 69 
Noiembrie 77 70 
Decembrie 76 58 

De remarcat este faptu l că gradul de rudenie reprezintă o pondere în rândul asis tenţilor 

personali ceea ce subli niază caracterul familial al serviciilor prestate de această categorie pro fes iona lă . 

Contorm statisticii , numărul mai mare al persoanelor cu handicap grav este în rândul copiilor 
şi adolescenţil or. Handicapul acestora este fi e nati v, genetic, fi e dobândi t ca urmare a unor traume 
psihice sau tizice. Cele mai frecvente afecţiuni întâlnite la copi i ş i ado l escenţi sunt: encefalopatie 
infantilă , oligofrenie. sindrom Langdon-Down. distrofie musculară progresivă.Afecţiuni le dobândite 
pe parcursul vieţ ii mai frecvente sunt: leucemie acută, limfon Hodking, sechele după traumatism 
cranio-cerebral, diferite forme de neoplasm, schizofrenie, ps ihoza maniaco-depres i vă. La adulţii cu 
handicap grav. predomină : hemiplegia. paraplegia. sindromul Alzheimer, boala Parkinson, scleroza în 
pl ăc i , polireumatismul articular acut. 

2) Modul În care se asigură Înlocuirea asistentului personal pe perioada concediului de 
odihnă, corelat cu lipsa În prezent În oraşul Buftea a centrelor· de tip respiro. 

Referitor la acest aspect facem precizarea că întrucât pe raza oraşului Buftea nu există Centre 
de tip respira, în cadrul Direcţiei Asistenţă Socială a Consi liului Local Buftea - s-a aplicat alternativa 
lega l ă stabilită prin prevederil e art.37, alin.3 din Legea 448/2006, republ i cată de a acorda persoanei cu 
handicap grav o indemn izaţie ech i va lentă cu salariu l net al asistentului social debutant cu studii medii 
din unităţile de as istenţă soc ială din sectorul bugetar, altele decât cele cu paturi. 

Cu privire la evoluţia numărului de asistenţi personali care au beneficiat de concediu de odihnă 
şi a sumelor suportate din bugetul local reprezentând indemnizaţi i l e cuvenite persoanelor cu handicap 
grav pe perioada sem Il anul trecut situaţia, se prezintă astfel: 

Luna Număr persoane cu handicap grav ai Sume plătite 

căror· asistenţi personali au beneficiat 
de concediu de odihnă 

Iulie 3 1.862 
August 5 3.996 
Septembrie 4 2.184 

Octombrie 6 3.069 
Noiembrie 9 4.902 
Decembrie 20 12.262 

Total 47 28.275 

2) Informaţii privind numărul de asistenţi personali instruiţi 
Prec i zăm că în contormitate cu prevederile art.38, lit.a din Legea nr. 448/2006-republicată , 

asi stenţii personali au obligaţia să participe o dată la 2 ani la o instruire organi zată de angajator. 

-4) Numărul de controale efectuate şi problemele ses izate 
În contormitate cu prevederile art.40 alin. 2 din Legea nr. 448/2006 rep ublicată. auto ritatea 

l oca lă are obli gaţia de a efectua vizite periodice de monitorizare a activităţi i as i s tenţil or personali care 
au ca scop asigurarea respectării drepturilor ş i interesului superior al persoanei cu dizabilităţi pe care 
asistentul personal o are în îngrijire. De asemenea ele reprezintă un prilej eficient de informare, 
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mediere şi consiliere referitor la no utăţ il e în domeniul social al persoanelor cu d izabi l ităţ i . respectiv al 
servici ilor care pot ti accesate pe plan loca l. Cons i derăm că această strategie de lucru reprezintă un 
prim pas spre o colaborare bazată pe profesionalism ş i implicare multi p lă în so l uţionarea problemelor 
cu care as istenţii personali se confruntă. 

Veriticăril e efectuate de către referentul de specialitate din cadrul Direcţ iei Asistenţă Soc ia lă, 

concretizate în anchete sociale au vizat următoare le aspecte: modul în care sunt îndeplini te ob l igaţi i le 

contractuale ale asistentului personal, evaluarea soc ială atât a asistentului personal în vederea angajăr i i 

cu contract individual de muncă conf. Legii nr. 448/2006 republ i cată. cât ş i a persoanei cu handicap 
grav, sau pentru primirea unei indemnizaţ ii lunare. 

În perioada iulie-decembrie 20 12 s-au efectuat la domicil iu l persoane lor cu handicap grav 13 

anchete sociale care nu au evidenţiat aspecte negati ve în acti vitatea asistentului personal, dar s-au 
înregistrat propuneri din partea persoanelor asistate de a fi sprijinite în integrarea în şcoli le de masă şi 

cele speciale, încadrarea în muncă ş i participarea la activ ităţi sportive, culturale ş i distractive. 
Cu ocazia acestor controale s-au semnalat so licitări ale persoanelor cu handicap grav pentru 

obţ inerea de dispozitive sau echipamente necesare pentru buna destaşurare ale act iv ităţilor zilnice ale 

acestora. 
Alte serv icii de care au beneficiat persoanele cu handicap: 

- Indemnizaţie lunară pentru persoanele cu handicap grav care optează pentru aceasta formă 
de protecţie în locul asistentului personal. Menţi onăm că în semestrul II al anului trecut s-au 
înregistrat 10 dosare de acordare a indemnizaţ i e i pentru persoanele cu handicap grav sau pentru 
reprezentanţii lega li ai acestora, numărul total fiind de 79 de indemnizaţii , însumând la sfârşi tul anului 
trecut o cheltui a lă ele 177.629 mii lei. 

- Abonamente gratuite pentru transportul urban cu mij loace de transport în comun pe toate 
liniile. În semestrul II al anului 20 12, au fost propuse spre aprobare Consiliulu i Local listele cu 
beneficiarii de abonamente gratuite pe mij loacele de transport în comun pe toate liniile pentru 
persoanele cu handicap accentuat ş i grav, asistenţi personali, precum şi pentru însoţi to rii acestora, 
numărul de abonamente eliberate la finele anului trecut, fiind de 114 în sumă totală de 30.55 1 ,O 1 mii 

lei. 
În vederea expertizării şi încadrării minorilor din oraşul Buftea într-un grad de handicap 

corespunzător, în cursul semestrului II al anului trecut s-au efectuat 127 de anchete sociale. 
Concluzionând, cons iderăm că legis laţia specifică persoanelor cu dizabi lităţ i răspunde 

cerinţe lor persoanelor cu handicap prin Legea nr. 448/2006 republicată , introducând o perspect ivă 

europeană asupra problematicii persoanei cu clizabil ităţ i care al in iază l eg i s l aţ i a din România la 
prevederile europene ş i uniformizează abordarea juridică prin raportarea la un singur act normativ 

sintetic. 
În anul 20 12, apreciem că serviciile sociale de care au benefic iat persoanele cu handicap grav 

din partea asistenţ ilor personali , au fost de bună calitate, fiind realizate cu respectarea prevederilor 
Legii nr. 448/2006 republicată coroborate cu Codul Muncii, servicii ce sunt monitorizare de Durlă 

Simona-Mariana - referent în cadrul Direcţie i As istenţă Socială a Consiliul ui Local Buftea, care prin 
acţi uni preventive a evitat apariţia cont1ictelor cu consec inţa rămâneri i în fam ilie a bolnavului. 

INS::z: 
BAL P A 
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În temeiul prevederilor art 45 aliniatul (6) din Legea nr. 21512001, republicată, 
privind administraţia publică locală, iniţiez proiectul de hotărâre privind aprobarea 
Raportului pentru activitatea desfaşurată de asistenţii personali ai persoanelor cu 
handicap din oraşul Buftea, pentru semestrul 11 al anului 2012, În susţinerea căruia 
formulez următoarea : 

EXPUNERE DE MOTIVE 

În conformitate cu prevederile art. 40 alin. (2) din Legea 448/2006 privind protecţia 
şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificăr ile şi 
completările ulterioare, Direcţia de Asistenţă Socială Buftea controlează periodic 
activitatea asistenţilor personali şi prezintă semestrial un raport consiliului local. 

Potrivit prevederilor 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 Asistenţă Socială din cadrul Consiliului 
Local Buftea, are obligaţia de a prezenta semestrial Consiliului Local , un raport asupra 
activităţii desfăşurate de către asistenţii personali ai persoanelor cu handicap grav, din 
oraşul Buftea care să conţină în mod obligatoriu date referi toare 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 respira; 

* informatii privind numărul de asistenti personali instruiti; • • • 
.. numărul de controale efectuate şi problemele sesizate. 

Conform dispoziţiilor Legii 448/2006 republicată, cu modificările şi completările 

ulterioare, rolul autorităţii locale, este de a monitoriza în condiţii optime atribuţiile şi 
obligaţiile care 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, 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 finele anului trecut, se înregistrau 
următoarele date : 

iQ Dinamica angajării asistenţilor personali. 
Raportat la perioada iulie - august 2012, în semestrul 11 al anului trecut, au fost 

angajaţi 3 asistenţi personali şi s-au înregistrat un număr de 2 încetăr i ale contractului 
individual de muncă. 

Cu privire la evoluţia numărului de asistenţi personali şi a sumelor suportate din 
bugetul local reprezentând salariile lunare, pentru semestrul 11 al anului 2012, situaţia se 
prezintă astfel: 
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Luna Nr. Asistenţ i personali Sume plătite (mii lei ) 

Iulie 75 71 .233 

August 74 71 .898 

Septembrie 77 71 .329 

Octombrie 77 73.595 

Noiembrie 77 73.090 

Decembrie 76 72.476 

În ceea ce p riveşte evoluţ ia încad rării as istenţi lor personali pe categorii de 
beneficiari întâlnim următoare le s ituaţii : 

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

b) Situaţia privind numărul asistenţilor personali În funcţie de gradul de rudenie -
gradul IV inclusiv. 

De remarcat este faptul că gradul de rudenie reprez i ntă o pondere în rândul 
as istenţilo r personali ceea ce s ubliniază caracterul familial al serviciilor prestate de 
această categorie profes iona l ă. 

Conform statisticii , numărul mai mare al persoanelor cu handicap grav este în 
rândul copiilor ş i ado lescenţilo r . Handicapul acestora este fie nativ, genetic, fie dobândit 
ca urmare a unor traume psihice sau fizice. Cele mai frecvente afecţiun i întâ lnite la copii 
ş i adolescenţi sunt: encefalopatie infa ntilă , oligofrenie, sindrom Langdon-Down, distrofie 
muscula ră progres ivă .Afecţiunile dobândite pe parcursul v i e ţii mai frecvente sunt: 
leucemie acută , limfon Hodking, sechele după traumatism cranio-cerebral, diferite forme 
de neoplasm, schizofrenie, psihoza maniaco-depres ivă. 

La adulţii cu handicap grav, predomină : hemiplegia, paraplegia, sindromul 
Alzheimer, boala Parkinson, scleroza în plăc i , polireumatismul articular acut. 

~Modul În care se asigură Înlocuirea asistentului personal pe perioada 
concediului de odihnă, corelat cu lipsa În prezent În oraşul Buftea a centrelor de 
tip respira. 

Referitor la acest aspect facem precizarea că întrucât pe raza oraşului Buftea nu 
ex istă Centre de tip respira , în cadrul Direcţie i As istenţă Socia l ă a Consiliului Local 
Buftea, s-a aplicat alternativa lega lă stab ilită prin prevederile art. 37, al in. (3) din Legea 
448/2006, republicată , cu modifică rile ş i completă rile ulterioare, de a acorda persoanei 
cu handicap grav o indemnizaţie echiva le ntă cu salariul net al asistentului social 
debutant cu studii medii din unităţil e de as iste nţă socia lă din sectorul bugetar, altele 
decât cele cu paturi . 

~ 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 period ice de monitorizare a activ ităţii 

as iste nţilor personali care au ca scop asigurarea respectării drepturilor şi interesului 
superior al persoanei cu dizabilităţi pe care asistentul personal o are în îngriji re. 

Verificările efectuate de către referentul de specialitate din cadrul D i recţie i 

As istenţă Socială , concretizate în anchete sociale au vizat u rmătoare le aspecte: modul 
în care sunt îndeplinite obligaţiile contractuale ale asistentu lui personal , evaluarea 
soc ia lă atât a asistentului personal în vederea angajăr ii cu contract individual de muncă 
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conform Legii nr. 448/2006 republicată ş i actua lizată , cât ş i a persoanei cu handicap 
grav, sau pentru primirea unei indemnizaţii lunare. 

În perioada iulie-decembrie 2012 s-au efectuat la domiciliul persoanelor cu 
handicap grav 13 anchete sociale care nu au ev idenţ iat aspecte negative în activitatea 
asistentului personal, dar s-au înregistrat propuneri din partea persoanelor asistate de a 
fi sprij inite în integrarea în şcolile de masă şi cele speciale, încadrarea în muncă ş i 

participarea la activităţi sportive, culturale ş i distractive. 

Alte servicii de care au beneficiat persoanele cu handicap: 
~ Indemnizaţie lunară pentru persoanele cu hand icap grav care optează pentru 

aceasta formă de protecţie în locul asistentului personal. Menţionăm că în 
semestrul 11 al anului trecut s-au înregistrat 1 O dosare de acordare a 
indemnizaţie i pentru persoanele cu handicap grav sau pentru re prezentanţii legali 
ai acestora, numărul total f iind de 79 de indemnizaţii , însumând la sfâ rşitul anului 
trecut o cheltuia lă de 177. 629 mii lei. 

• Abonamente gratuite pentru transportul urban cu mijloace de transport în comun 
pe toate liniile. În semestrul 11 al anului 201 2, au fost propuse spre aprobare 
Consiliului Local listele cu beneficiarii de abonamente gratuite pe mijloacele de 
transport în comun pe toate liniile pentru persoanele cu handicap accentuat ş i 

grav, as i stenţi personali, precum ş i pentru însoţitorii acestora, numărul de 
abonamente eliberate la finele anului trecut, fiind de 114 în sumă totală de 
30.551,01 mii lei. 
În vederea expertizării şi încadră rii minorilor din oraşul Buftea într-un grad de 

handicap corespunzător , în cursul semestrului 11 al anului trecut s-au efectuat 127 de 
anchete sociale. 

Având În vedere: 
.. prevederile art. 40 al in . (2) din Legea 448/2006 privind protecţia ş i 

promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, repub l icată, cu mod ifi cări le ş i 
completă rile ulterioare; 

.. prevederile art. 29, alin . (1 ) din H.G. nr. 268/2007 pentru aprobarea 
normelor metodologice de aplicare a prevederil or Legii nr. 448/06.12.2006, privind 
protecţia ş i promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, cu modifică rile ş i 
completările ulterioare; 

'* prevederile art.36 alin . (2) lit. (d), coroborat cu alin . (6) lit. (a) pct. (2) ş i ale 
alin. (9) din Legea administraţie i publice locale nr. 215/2001 re publicată, cu 
modifică rile ş i completă rile ulterioare ; 

* în temeiul prevederilor art. 45 alin . (1 ) ş i ale art.11 5 alin. (1) lit. (b) din 
Legea administraţie i publice locale nr.215/2001 republicată, cu mod ificările ş i 
completările ulterioare, propun spre analiza şi aprobarea Consiliului local, proiectul 
de hotă râ re în forma prezentată . 

PRIMAR, 

PISTOL GHEORGHE 
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ROMÂNIA 
JUDETUL ILFOV 

' PRIMARIA ORAŞULUI BUFTEA 
Piata Mihai Eminescu nr. 1, Tel: 031-8241231 Fax: 031-8241238 

' E-mail: contact@primariabuftea. ro 
Web: www rimariabuftea.ro 

RAPORT DE SPECIALITATE 
la proiectul de hotărâre privind aprobarea Raportului pentru 

activitatea desfaşurată de asistenţii personali ai persoanelor cu 
handicap din oraşul Buftea, pentru semestrul li al anului 201 2 

Având în vedere prevederile art. 29, alin. (1) din H.G. nr. 268/2007 pentru aprobarea 
Normelor metodologice de aplicare a Legi i nr. 448/2006 privind protecţia ş i promovarea 
drepturilor persoanelor cu handicap, Direcţia Asistenţă Socia lă din cadrul Consiliului Local 
Buftea, are obligaţ ia de a prezenta semestrial Consiliului Local, raportul de activitate al 
as istenţilor personali ai persoanelor cu handicap grav, care să conţină în mod obligatori u date 

refe ritoare la: 
> dinamica angajflrii asistenţilor personali; 
> modul Îlt care se asigunl Înlocuirea asistentului personal pe perioada concediului de 

odilmfl, În strânsfl leg flturfl cu lipsa sau posibilitatea de dezvoltare a centrelor de tip 

respira; 
> informaţii privitulnunu'irul de asistenţi personali instruiţi,· 
> nunu'irul de controale efectuate şi problemele sesizate. 

Potrivit prevederilor Legii 448/2006 republicată , rolul autorităţi i locale, este de a 
monitoriza în condiţii optime atribuţiile ş i obligaţ iil e care le revin as i stenţilor personali, în 
vederea ameli orăr ii s ituaţ ie i persoanelor cu handicap grav, astfe l încât aceştia să primească 

îngrijire specială la nive lul la care starea lor o cere, pentru satisfacerea întregului l anţ de nevoi 
fi zice, personale, sociale şi spiri tuale. Îngrijirile ce li se acordă pot permite persoanelor bolnave 
să-ş i valori fice potenţialul fizic , intelectual , sp iritual , emoţiona l ş i social, în pofida handicapului 
de care suferă. 

În contextul aspectelor menţionate, la finele anului trecut, se înregistrau următoare le date : 
1) Dinamica angajării asistenţilor personali 

Raportat la perioada iulie - august 20 12, în semestrul Il al anului trecut, au fost angajaţi 3 
as i stenţi personali şi s-a înregistrat un număr de 2 înce tări ale contrac tului individual de muncă 
care s-au datorat: 

- so licitării suspendării activităţ ii pentru a beneticia de indemnizaţie îngrijire copil până la 
împlinirea vârstei de doi ani conform O.U.G. nr.148/2005. Menţi onăm că pe perioada suspendări i 

act iv ităţ ii , as i staţii sunt îngrijiţi si supravegheaţ i de as i stenţi personali încadraţ i cu contract 
individual de muncă pe perioadă dete rminată. 

-decesului persoanei cu handicap grav; 
-opţiunii persoanei cu handicap grav pentru primirea unei indemn i zaţii 

lunare conform art.42, alin.4 din Legea nr. 448/2006, republ icată; 
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- moditicarea încadrării persoanelor asistate de către Comisiile de Experti ză pentru minori 
ş i adulţi. într-un alt grad de handicap; 

-încetarea activ ităţii , la cerere. 
Nu s-au semnalat alte s ituaţ ii de desfacere a contractului de muncă al as i stenţ i lo r personali 

care să afecteze negativ starea bolnavului. Cu privire la evo luţ ia număru lu i de as i stenţi personal i 
ş i a sumelor suportate din bugetul local reprezentând salari ile lunare, pe semestrul II anul 2012 
situaţia se prezintă astfe l: 

Lu na N r. asisten ţ i Sume 

perso nali p l ă ti te (mii lei ) 

lui ie 75 71.233 
August 74 71.898 
Septembrie 77 71.329 
Octombrie 77 73.595 
Noiembrie 77 73.090 
Decembrie 76 72.476 

În ceea ce priveşte evol uţia încadrării asistenţi lor personal i pe categorii de beneticiari 
respectiv minori ş i persoane majore cu handicap grav ş i pe grade de rudenie în perioada iulie
decembrie 20 12, ev idenţiem următoare le aspecte: 

a) S ituaţia privind numărul as istenţi lor personali ce au ca benefic iari minorii cu handicap 
grav şi persoanele majore cu handicap grav 

L una Asistenţi M inori Majori 

persona li 

lui ie 75 21 54 
August 74 21 53 
Septembrie 77 23 54 
Octombrie 77 23 54 
Noiembrie 77 23 54 
Decembrie 76 20 57 

b) Situaţia privind numărul as istenţ il or personali în funcţi e de gradul de rudenie- gradul IV 
inclusi ve 

Luna Tota l as is ten ţi pe rsona li Asistenţi pe rsoanali angajaţi la rude 

angaj aţi 

1 ul ie 75 73 
August 74 71 
Septembrie 77 71 
Octombrie 77 69 
Noiembrie 77 70 
Decembrie 76 58 

De remarcat, este faptul că, gradul de rudenie re prezin tă o pondere în rândul as i stenţ i lor 

personali ceea ce subliniază caracterul fami lia l al serviciilor prestate de această categorie 
profes iona l ă. 

Conform statisticii, numărul mai mare al persoanelor cu handicap grav este în rândul 
copiilor ş i ado lescenţi l or. Handicapul acestora este fie nativ, genetic, fie dobândit ca urmare a 
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unor traume psihice sau lizice. Cele mai ti·ecvente afecţiuni înt;îlnite la copii şi adolescenţi sunt: 

encefalopatie infantilă, oligofrenie, sindrom Langdon-Down. distrolic musculară progresivă. 

Afccţiunile dobândite pe parcursul vieţii mai ti·ecvente sunt: leucemie acută, limfon Hodking, 

sechele după traumatism cranio-cerebraL diferite forme de neoplasm, schizofrenie, psihoza 

maniaco-depresivă. La adulţii cu handicap grav. predomină: hemiplegia. paraplegia, sindromul 

Alzheimer, boala Parkinson, scleroza în plăci, polireumatismul articular acut. 

2) Modul în care se asigură înlocuirea asistentului personal pe perioada concediului de 

odihnă, corelat cu lipsa în prezent în oraşul Buftea a centrelor de tip respiro. 
Referitor la acest aspect facem precizarea că întrucât pe raza oraşului Butiea nu există 

Centre de tip respira, în cadrul Direcţiei Asistenţă Socială a Consiliului Local Butiea- s-a aplicat 

alternativa legală stabilită prin prevederile art. 37, alin. (3) din Legea 448/2006, republicată de a 

acorda persoanei cu handicap grav o indemnizaţie echivalentă cu salariul net al asistentului social 

debutant cu studii medii din unităţile de asistenţă socială din sectorul bugetar, altele decât cele cu 

paturi. 

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 semestrului II anul trecut, situaţia, se prezintă astfel: 

Luna Număr persoane cu handicap gr·av ai Sume plătite 
căror asistenţi personali au beneficiat de 

concediu de odihnă 

Iulie 3 1.862 

August 5 3.996 

Septembrie 4 2.184 

Octombrie 6 3.069 

Noiembrie 9 4.902 

Decembrie 20 12.262 

Total 47 28.275 

3) Informaţii privind numărul de asistenţi personali instruiţi 
Precizăm că în conformitate cu prevederile art. 38, !it. a) din Legea nr. 448/2006-

republicată, asistenţii personali au obligaţia să participe o dată la 2 ani la o instruire organizată de 

angaja tor. 

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 ti 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 conli·untă. 

Verificările efectuate de către referentul de specialitate din cadrul Direcţiei Asistenţă 

Socială, concretizate în anchete sociale au vizat următoarele aspecte: modul în care sunt 

îndeplinite obligaţiile contractuale ale asistentului personal, evaluarea socială atât a asistentului 
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personal în vederea angajării cu contract indi vidual de muncă conf. Legii nr. 448/2006 
republicată, cât ş i a persoanei cu handicap grav, sau pentru primirea une i indemnizaţii lunare. 

În perioada iul ie-decembrie 201 2 s-au efectuat la domiciliul persoane lor cu handicap grav 
13 anchete sociale care nu au evidenţiat aspecte negative în activitatea asistentului personal, dar 
s-au înregistrat propuneri din partea persoanelor asistate de a fi sprijini te în integrarea în şcol ile de 
masă ş i cele speciale, încadrarea în muncă şi participarea la acti vităţ i sportive, cul turale şi 

distractive. 
Cu ocazia acestor controale s-au semnalat soli c itări ale persoanelor cu handicap grav 

pentru obţinerea de dispozitive sau echipamente necesare pentru buna desfăşurare ale acti v i tăţ ilor 

zilnice ale acestora. 
Alte servicii de care au beneficiat persoanele cu handicap: 

• Indemnizaţie lunară pentru persoanele cu handicap grav care optează pentru aceasta 
formă de protecţ ie în locul asistentului personal. Menţionăm că în semestru l Il al anului trecut s
au înregistrat 10 dosare de acordare a indemnizaţie i pentru persoanele cu handicap grav sau 
pentru reprezentanţii legali ai acestora, număru l total fiind de 79 de indemnizaţi i , însumând la 
sfârşitul anu lui trecut o c heltui a l ă de 177. 629 mii lei. 

• Abonamente gratuite pentru transportul urban cu mij loace de transport în comun pe toate 
liniile. În semestrul II al anu lui 20 12, au fost propuse spre aprobare Consiliului Local listele cu 
beneficiarii de abonamente gratuite pe mijloacele de transport în comun pe toate lin iile pentru 
persoanele cu handicap accentuat ş i grav, as isten ţ i personali, precum ş i pentru însoţitorii acestora, 
număru l de abonamente eliberate la finele anului trecut, fiind de 114 în sumă totală de 30.551 ,O 1 
mii lei. 

În vederea expertizării ş i încadrării minorilor din oraşu l Buftea într-un grad de handicap 
corespunzător, în cursul semestrului Il al anului trecut s-au efectuat 127 de anchete sociale. 

Concluzionând, considerăm că leg is l aţia specifică persoanelor cu dizab i l ităţi răspunde 

cerinţelor persoanelor cu handicap prin Legea nr. 448/2006 republ icată, introducând o perspecti vă 

europeană asupra problematicii persoanei cu dizab ili tăţi care alin iază leg i s l aţia din România la 
prevederile europene ş i uni formizează abordarea juridică prin raportarea la un singur act normativ 
sintetic. 

În anul 20 12, apreciem că serviciile sociale de care au beneficiat persoanele cu handicap 
grav din partea as istenţilor personali, au fost de bună calitate, fiind realizate cu respectarea 
prevederilor Legii nr. 448/2006 republicată, coroborate cu prevederile Codul ui Muncii, servicii ce 
sunt monitorizare de Durlă Simona - Mariana - referent în cadrul Di rec ţ i e i As i stenţă Socia l ă a 
Consiliului Local Buftea, care prin acţiuni preventive a evitat apari ţ i a confl ictelor cu consecinţa 
rămânerii în familie a bolnavu lui . 
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