JUDETUL DAMBOVITA
CONSILIUL LOCAL AL
COMUNEI MOROENI
HOTARARE
Privind activitatea asistentilor personali ai persoanelor Incadrate In gradul de handicap gray In perioada
iulie - decembrie 2019
Consiliul Local al Comunei Moroeni, judetul Dambovita, Intrunit In ~edinta ordinara, astazi, l8
februarie 2020,
Avand in vedere:
-Referatul de aprobare al primarului comunei Moroeni, inregistrat cu nr. 16.242 din 23.12.2019,
privind activitatea asistentilor personali ai persoanelor Incadrate In gradul de handicap gray In perioada
iulie - decembrie 2019;
-Raportul de specialitate, Inregistrat la nr. 16.329 din 24.12.2019, al Compartimentului Asistenta
sociaHi din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Moroeni, privind proiectul de hoUirare
initiat de primarul comunei;
-Prevederile art. 29 din H.G. nr. 268/2007, P@Jltruaprobarea Normelor metodologice de aplicare a
Legii nr. 448/2006, republicata, privind protectia ~i promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, cu
modificarile ~i completarile ulterioare;
-Prevederile art. 40 alin. (2) din Legea nr. 448/2006, privind protectia ~i promovarea drepturilor
persoanelor cu handicap, republicata, cu modificarile ~i completarile ulterioare;
-Prevederile art. 6 alin. (3) din Hotararea Guvemului nr. 427/2001, pentru aprobarea Normelor
metodologice privind conditiile de Incadrare, drepturile ~i obligatiile asistentului personal al persoanei cu
handicap, cu modificarile ~i completarile ulterioare;
-Prevederile art. 7 din Legea nr. 52/2003 republicata, privind transparenta decizionala In
administratia publica;
-Rapoartele de avizare favorabile ale Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Comunei
Moroeni;
-Prevederile art. 129 alin. (I), alin. (2) lit. d), alin. (7) lit. b) din OUG nr. 57/2019 privind Codul
administrativ, cu modificarile ~i completarile ulterioare;
In temeiul art. 139 alin. (I), coroborat cu dispozitiile art. 5 lit. ee), art. 196 alin. (I), lit. a) ~iart.
243, alin. (I), lit. a) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificarile ~i completarile
ulterioare,
HOT ARA~TE:
Art. 1
Se aproba raportul privind activitatea asistentilor personali ai persoanelor incadrate In gradul de
handicap gray, In perioada iulie - decembrie 2019, conform anexei, care face parte integranta din
prezenta hotarare.
Art. 2.
Primarul comunei Moroeni, prin Compartimentul de Asistenta sociala, vor asigura ducerea la
Indeplinire a prezentei hotarari.
Art.3.
Cu ducerea la indeplinire a prezentei se obliga viceprimarul comunei ~i Compartimentul Asistenta
sociala din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Moroeni
Art. 4
Secretarul comunei transmite prezenta catre Institutia Prefectului - Judetul Dambovita, In cel
mult 10 zile lucratoare de la data adoptarii ~i 0 aduce la cuno~tinta publica ~i 0 comunica celor interesati
in termen de 5 zile de la data comunicarii catre prefect.
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Anexa la H.C.L. Moroeni nr. 13 din 18.02.2020

RAPORT
Privind activitatea asistentilor personali pe semestrul II 2019

In conformitate cu prevederile art. 29, alin. (1) din H.G. nr. 268/2007 pentru aprobarea
Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 448/2006, republicaHi, privind protectia ~i
promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, cu modificiirile ~i completarile ulterioare,
Compartimentul de Asistentli social a de la nivelul primariei, trebuie sa prezinte semestrial
Consiliului Local al Comunei Moroeni un raport care contine date referitoare la activitatea
asistentilor persoanli ai persoanelor cu handicap, precum:
a) dinamica angajiirii asistentilor personali;
b) informatii privind modul in care se asigura inlocuirea asistentului personal pe perioada
concediului de odihna, in stransa legatura cu lipsa sau posibilitatea de dezvoltare a centre lor de tip
re~~;
•
c) informatii privind numarul de asistenti personali instruiti;
d) numarul de controale efectuate ~i problemele sesizate.
Precizam ca in conformitate cu prevederile Legii nr. 448/2006 privind protectia ~i
promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicata, cu modificarile ~i completarile
ulterioare, rolul Compartimentului de Asistentli sociala a fost acela de a monitoriza atributiile ~i
obligatiile care Ie revin asistentilor personali ai persoanelor cu handicap gray, in vederea amelioriirii
situatiei acestora, astfel incat ace~tia sa primeasca ingrijire speciala la nivelul la care situatia lor 0
cere, pentru satisfacerea intregului lant de nevoi fizice, personale, sociale ~i spirituale ale lor.
Indiferent de varsta sau de handicapul cu care se confrunta acest segment social, el are dreptul
fundamental la autodeterminare ~i individualitate, pentru depa~irea conditiei de handicap ~i a
reinsertiei sociale. Ingrijirile ce Ii se acorda, pot permite persoanelor cu handicap sa i~i valorifice
potentialul fizic, intelectual, spiritual, emotional ~i social, in pofida handicapului de care sufera.
Tinand cont de aceste aspecte, la sfar~itul semestrului II al anului 2019 Compartimentul de
Asistenta sociala raporteaza urmatoarele:
a) Dinamica angajarii asistentilor persooali
l.)Anul 2019 s-a inceput cu un numar de 37 de asistenti personali, pana in luna iunie, cand
numarul a scazut la 36, ca urmare a unui deces. In luna august, numarul s-a redus la 35, ca urmare a
schimbarii incadrarii unei persoane asistate din gradul de handica "grav", in gradul de handicap
"accentuat", ceea ce presupune ca aceasta persoana nu a mai putut beneficia de asistent personal. In
luna septembrie numiirul asistentilor personali a scazut la 34, tot ca urmare a unui deces,
mentinandu-se a~a pana la sfar~itullunii decembrie, cand a scazut la nr. 33, tot in urma unui deces al
persoanei asistate. Pe parcursul anului 2019 nu s-au mcut angajari de asitenti personali.
La nivelul lunii decembrie 2019 in evidentele Compartimentului de Asistenta sociala se afla
un numar de 70 persoane CD handicap grav, dintre care 34 persoane CD handicap grav care
beneficiaza de asistent personal angajat pe baza de contract de mDnca (11 contracte de munca
sunt incheiate pentru ingrijirea copiilor cu handicap gray ~i 23 de contracte de munca pentru

ingrijirea adultilor cu handicap gray) ~i 36 de persoane care beneficiaza de indemnizatie de
handicap.
Conform prevederilor art. 37, alin. (1,) lit. a) din Legea nr. 448/2006 privind protectia ~i
promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicata, cu modificarile ~i completarile
ulterioare, ale art. 38 alin. (4) ~i (7) -din Legea nr. 153/2017 - Lege cadru privind salarizarea
personalului platit din fonduri pub lice, cu modificij-,rile~i completarile ulterioare ~i ale Anexei nr. II ,
Capitolul I, Punctul 3. Unitiili de asistenlii socialii/servicii sociale cu sau .tarii cazare, Subpunctul
3.2 Salarii de bazii pentru personalul de specialitate din unitiilile de asistenlii socialiil centre cu sau
.tarii personalitate juridicii, nr crt. 45, din acela~i act normativ ~i ale H.G. nr. nr. 937/2018 pentru
stabilirea salariului de baza minim brut pe tara garantat in plata, asistentii personali au beneficiat de
un salariu de incadrare de 2.080 lei/lunar, care este diferentiat in functie de vechimea in munca.
Indemnizatia lunara pentru parintii sau reprezentantii legali ai copilului cu handicap gray sau
adultul cu handicap gray sau reprezentantul sau legal, care au optat pentru primirea indemnizatiei ca
forma de asistenta sociala, a fost acordata in cuantum egal cu salariul net al asistentului personal
gradatia 0, in suma de 1.263 lei/lunar, incepand cu 01.01.2019. De asemenea, incepand cu anul
2019, asistentii personali au beneficiat de indemnizatie de hrana, in cuantum de 347 lei lunar,
proportional cu timpul efectiv lucrat in luna anterioara ~i de vouchere de vacanta, conform art. 36
alin. (1) din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 114/2018 privind instituirea unor masuri in
domeniul investitiilor publice ~i a unor masuri fiscal-bugetare, modificarea ~i completarea unor acte
normative ~i prorogarea unor term ene, cu modificarile ~i completarile ulterioare, in cuantum de
1.450 lei anual. Suma totala platita pentru asistenti personali pe intreg parcursul anului 2019 a
fost de 1.161.520 lei.
b)Modul in care se asigura inlocuirea asistentului personal pe perioada concediului de
odihaa,i in stransa legatura cu posibilitatea de dezvoltare a centrelor de tip respiro;
Referitor la acest aspect precizam ca pe raza comunei Moroeni nu sunt infiintate ~i nu
functioneaza Centre de tip respiro. intrucat nu sunt conditii de inlocuire a asistentului personal pe
perioada concediului de odihna al asistentului personal ~i nu exista nici posibilitatea gazduirii
bolnavului intr-un Centru de tip respiro, s-a luat masura legala de acordare pentru persoana cu
handicap gray a unei indemnizatii in cunatum egal cu salariul net al asistentului social debutant cu
studii medii din unitatile de asistenta sociala din sectorul bugetar, altele decat cele cu paturi, in
functie de zilele ~i de perioada de concediu a asistentului personal.
Toti cei 37 de asistenti personali, au beneficiat de concediu de odihna pe anul 2019, unul in
luna martie, iar ceilalti in perioada noiembrie - decembrie a anului current, in functie de asigurarea
sumelor necesare in bugetul local ~i de programarea rncuta de fiecare asistent personal.
c) informatii privind numarul de asistenfi personali instruiti;
Precizam ca in conformitate cu prevederile art. 38, lit. a) din Legea nr . 448/2006 privind
protectia ~i promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicata, cu modificarile ~i
completarile ulterioare, asistentii personali au obligatia sa participle, 0 data la 2 ani, la 0 instruire
organizata de angajator. Tematica de instruire a fost stabilita prin Ordinul nr. 319/02.10.2007 al
pre~edintelui Autoritatii Nationale pentru Persoanele cu Handicap, emis in term en de 90 de zile de la
data intrarii in vigoare a RG. nr . 268/2007 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a
prevederilor Legii nr. 448/2006 privind protectia ~i promovarea drepturilor persoanelor cu handicap,

republicata, cu modificarile ~i completarile ulterioare. La momentul angajarii au fost instruiti
asistentii personali, fiecare In functie de data la care s-a angajat, luand cuno~tinta de obligatiile pe
are Ie au conform fi~ei postului. Pe parcursul anului 2019 nu au fost instruiti ~i nu au participat la
astfel de instruiri niciun asistent personal.
d) numarul de controale efectuate ~i problemele sesizate.
Verificarile efectuate de asistentii sociali din cadrul Compartimentului de Asistenta sociala in
cursu 1 anului 2019 au vizat urmatoarele aspecte: modul In care sunt indeplinite obligatiile
contractuale ale asistentului personal, evaluarea sQl;iala ~i psihologica atat a asistentului personal cat
~i a persoanei cu handicap gray, in vederea angajarii asistentului personal in baza contractului
individual de munca, conform Legii nr. 448/2006 privind protectia ~i promovarea drepturilor
persoanelor cu handicap, republicata, cu modificarile ~i completarile ulterioare. In urma anchetelor
sociale efectuate la domiciliul persoanelor cu handicap nu au fost sesizate probleme deosebite. In
cursu I anului 2019 au fost verificate la domiciliu toate persoanele cu handicap gray, s-a monitorizat
activitatea asistentilor personali, iar lunar, asistentul personal prezinta raportul de activitate cu
lucrarile efectuate In interesul persoanei cu handicap gray.
Alte servicii de care benficiaza persoanele cu handicap gray:
l.Indemnizatia lunara pentru parintii sau reprezentantii legali ai copilului cu handicap gray
sau adultul cu handicap gray sau reprezentantul sau legal, care au optat pentru primirea
indemnizatiei ca forma de asistenta sociala. Mentionam ca In perioada 01.01.2019 pana la data
Intocmirii prezentului, s-au Inregistrat un numar de 4 cazuri noi de acordare indemnizatii pentru
persoanele cu handicap gray, in aceea~i perioada Inregistrandu-se ~i 61ncetari de acordare, ca urmare
a deceselor persoanelor cu handicap gray. SumaAotala platita pentru indemnizatii, pe parcursul
anului 2019, a fost de 573.151 lei.
2. Abonamente gratuite pentru transportul urban cu mijloace de transport In comun. Nu au
fost depuse cereri in acest sens.
3. Card-Iegitimatie
de parcare pentru persoanele cu handicap. In conformitate cu
prevederile art. 64 alin. (1) - (4) din Legea nr. 448/2006, republicata, privind protectia ~ipromovarea
drepturilor persoanelor cu handicap, cu modificarile ~i completarile ulterioare ~i cu cele ale
Ordinului pre~edintelui Autoritatii Nationale pentru Persoanele cu Handicap nr. 22312007 privind
implementarea formatului unic al cardului-legitimatie de parcare pentru persoanele cu handicap, s-a
adoptat, in data de 24.10.2019, Hotararea Consiliului Local al Comunei Moroeni, nr. 64, privind
aprobarea Regulamentului privind implementarea ~i eliberarea formatului unic al modelului cardlegitimatie de parcare pentru persoanele cu handicap, fiind eliberate pana In prezent 3 astfel de
legitimatii de parcare pentru persoana cu handicap, toate In semestrul II - 2019.
Conform legislatiei in vigoare autovehiculul care transporta 0 persoana cu handicap gray,
posesoare de card - legitimatie, beneficiaza de 'pmcare gratuita in locurile special amenajate din
Romania.
4. Ajutoare de urgenta: In anul 2019 nu s-au acordat ajutoare de urgenta pentru persoane
cu handicap grav.

5. Respectartea drepturilor copilului cu handicap gray: primaria asigura pe perioada
anului ~colar transportul de la domiciliu catre ~coala Speciala Gimnaziala Targovi~te, ~i retur, pentru
3 copii cu dizabilitati, insotiti de un apartinator, in vederea respectarii planului de abilitare-reabilitare
~i de tranzitie a copilului cu dizabilitati la viata de adult, respectiv a planului de abilitare-reabilitare
~i de paliatie a copilului cu dizabilitati, unde ace~tia beneficiaza de terapie logopedica ~i de
consiliere de specialitate in problemele medicale.
In concluzie, apreciem ca serviciile acordate persoanelor cu handicap gray prin intermediul
Compartimentului de Asistenta sociaUi de la nivelul primariei, sunt complete, de~i aceast
compartiment functioneaza de un an ~i jumatate doar cu un functionar, din cei doi prevazuti in
organigrama, fiind monitorizata atent starea persoanelor cu handicap gray. De asemenea, mentionam
ca atat asistentii persoanali cat ~i persoanele cu handicap beneficiaza permanent de informare,
consiliere ~i suport din partea compartimentului de specialitate.
Consider ca prezenta asistentilor personali in viata persoanelor cu handicap gray a condus la
o reala imbunatatire a calitatii vietii acestora ~iin multe cazuri a prevenit institutionalizarea.
Asistentii personali ~i-au indeplinit activitatile stabilite ~i cerute prin planul de asistenta ~iingrijire ~i
au servit persoanele cu handicap gray cu devotament ~i loialitate. Ace~tia au primit fi~a postului in
conformitate cu noile standarde ocupationale pentru asistentul personal, au fost instruiti ~i au semnat
un act aditional la contractul individual de munca prin care i~i asuma raspunderea de a realiza
integral planul de recuperare pentru copilul cu handicap gray, respectiv planul individual de servicii
al persoanei adulte cu handicap gray.
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