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COMPATRIMENT ASISTENTA SOCIALA 
 

R A P O R T 
Privind activitatea desfăşurată de asistenţii personali ai persoanelor cu handicap grav pentru 

anul 2018 
 

  În conformitate cu prevederile art.40 alin.(2) din Legea nr.448/2006 privind 
protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, modificată şi 
completată, Compartimentul de Asistenta Sociala a comunei Mogosesti,judetul Iasi, 
controlează periodic activitatea asistenţilor personali şi prezintă semestrial un raport 
Consiliului Local. 
  Potrivit art.29 alin.(1) din H.G. nr.268/2007 pentru aprobarea Normelor 
Metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr.448/2006 privind protecţia şi promovarea 
drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, modificată şi completată, raportul conţine 
cel puţin următoarele: informaţii cu privire la dinamica angajării asistenţilor personali, 
informaţii privind modul în care se asigură înlocuirea asistentului personal pe perioada 
concediului de odihnă, informaţii privind numărul de asistenţi personali instruiţi, numărul de 
controale efectuate şi problemele sesizate. 
  Faţă de prevederile legale mai sus menţionate, vă aduc la cunoştinţă 
următoarele: 
 Cu privire la dinamica angajării asistenţilor personali: 
 
  La sfârşitul anului 2018, în cadrul Compartimentului de Asistenta Sociala a 
comunei Mogosesti,judetul Iasi, figurează ca angajaţi un număr de 30 asistenţi personali ai 
persoanelor cu handicap grav şi  21  indemnizaţii lunare pentru persoana cu handicap grav, 
conform tabelelor de mai jos : 
 
     

Nr crt Numele si 
prenumele 
asistentului personal 

Numele si prenumele 
persoanei cu 
dizabilitati 

CNP Nr/data 
certificat 
incadrare 

Valabilitate  Copil/ad
ult 

1 DASCALESCU 
VIRGIL 

DASCALESCU 
NECULAI 1420203227786 

3791/12.05.
2011 permanent adult 

2 
CIRLIG MIHAELA 

CIRLIG VALENTIN 
IULIAN 5070718226717 

3107/28.11.
2017 27.11.2019 copil 

3 
ANDREI VALERIA 

ANDREI SIMONA 
MIHAELA 6040429226762 

3137/28.11.
2017 27.11.2018 copil 

4 
CARTAN EDIT 

CARTAN 
CONSTANTIN 1540201221205 

6666/28.04.
2011 permanent adult 

5 CIRLIG CIRLIG FLORIN 5010404226771 560/06.03.2 04.04.2019 copil 



PETRONELA PETRONEL 018 
6 

CIUBOTARIU 
MIHAELA 

CIUBOTARIU ANA 
MARIA 6050306226717 

793/27.03.2
018 

24 
luni/26.03.2
020 copil 

7 
VULPE LAURA 

VULPE CAROLINA 
MARIA 2920828226751 

11464/15.09
.2010 permanent adult 

8 PAPARUZ IONICA 
FLORENTINA 

PAPARUZ 
BENIAMIN 1980930226746 

6902/29.09.
2016 permanent adult 

9 MUNTIANU 
PETRONELA 

MUNTIANU 
VASILICA 5091209226772 

939/05.04.2
018 24 luni copil 

10 PRISACARU 
ARGENTINA 

PRISACARU 
CONSTANTIN 1730730221148 

1612/02.03.
2011 permanent adult 

11 
NISTOR ANCUTA NISTOR IONUT 1870131226825 

2896/28.03.
2011 permanent adult 

12 
ROSU ION 

ROSU RAZVAN 
EUGEN 1881111226727 

34540/11.11
.2009 permanent adult 

13 MUNTIANU  
DUMITRU 

MUNTIANU 
CATINCA 2510916227806 

20744/08.05
.2009 permanent adult 

14 
GOCI ORTANSA 

GOCI ALINA 
MARILENA 2920625450025 

8331/28.06.
2010 permanent adult 

15 SANDULACHE 
VASLE 

SANDULACHE 
VASLE 1330812227790 

3356/19.04.
2013 permanent adult 

16 
CARLIG ELENA-
LARISA 

CARLIIG DIANA-
ANDREEA 6081025226760 

2943/14.11.
2018 

24 
luni/14.11.2
020 copil 

17 DODAN 
MARICICA DODAN ORTANSA 2441002227785 

3289/09.05.
2018 09.05.2019 adult 

18 CIOBANU 
MARIUCA CUCU MARIA 2510904221193 

8947/10.11.
2017 permanent adult 

19 COROMELCI 
MARICELA PITU IOANA 2341103220037 

6596/19.09.
2018 permanent adult 

20 
ROTARU ELENA 

CHELARIU 
TASIEA 2380413221184 

6536/13.09.
2019 permanent adult 

21 LEONTE ANA 
MARIA 

CURCUDEL 
PETRU-ANDREI 5110910226824 

971/12.04.2
018 24 luni copil 

22 LEONTE  
FLORENTINA-
MIHAELA MARIN FLORIN 1960227226705 

2978/21.04.
2015 permanent adult 

23 MARIN 
CRISTINA-
FLORENTINA MARIN TEODOR 1540303221191 

5744/16.08.
2018 19.08.2019 adult 

24 VALENTIN 
VICTOR VALENTIN ELENA 2370914221179 

1154/17.02.
2017 permanent adult 

25 
LEONTE LENUTA 

LEONTE 
NICOLETA 6081119226794 

881/03.04.2
018 12.04.2019 copil 

26 MUNTIANU 
IULIANA 

MUNTIANU 
PETRU 1760428221148 

4901/21.07.
2016 permanent adult 

27 MUNTIANU 
GHEORGHE 

MUNTIANU 
MIHAITA - 5120802226845 

2160/29.08.
2017 24 luni copil 



STEFANEL 
28 

ALEXA LILIANA 

ALEXA 
CONSTANTIN 
DAVID 5150108222683 

1554/19.06.
2018 18.06.2019 copil 

29 TURLARA 
DUMITRU POPA LENUTA 2890424222686 

2525/29.02.
2012 permanent adult 

30 LUCA NELU LUCA RAMONA   permanent adult 
 
Indemnizatii pentru persoane cu handicap grav sau accentuat  : 
 
1 ALEXA MARIA 2290713221160 1183/14.02.2018 nereviziubil adult 
2 ANDREI GHEORGHE 1501115221206 6493/25.04.2012 nereviziubil adult 
3 ANDREI NICULAE-

FLORIN/BUTOIANU 
LILIANA 5050412222687 1131/02.05.2018 01.05.2019 

copil 

4 ASCHIOPOAEI ANICA 2350902221198 24588/10.06.209 permanent adult 
5 BADARAU VERGINIEA 2530722221243 2312/17.03.2011 permanent adult 
6 CAMARUTA MIHAI 1400318227790 602/23.01.2018 nereviziubil adult 
7 CAPRA MARIA 2400810227799 6988/07.08.2014 nereviziubil adult 
8 CIOBANU MARIA 2680218221286 2505/30.03.2017 nereviziubil adult 
9 CIUNTU CATINCA 2260518221138 2650/19.04.2017 nereviziubil adult 
10 GRECU ION 1580226221181 1190/07.03.2011 permanent adult 
11 GRIGORAS VASILE 1520208221160 8340/05.12.2016 nereviziubil adult 
12 MACOVEI CATINCA 2391029221199 5239/02.08.2016 nereviziubil adult 
13 

MACOVEI ION 1480321221142 
4255/11.06.2018/8
9315 11.06.2019 

adult 

14 PADURARU MARIA 2320418221234 6538/17.09.2018 nereviziubil adult 
15 ROSU ELENA 2431201221174 6375/10.09.2018 nereviziubil adult 
16 TIMPAU 

ANDREI/CHIRIAC 
EUGENIA 5050630226724 2681/24.10.2017 24.10.2019 

copil 

17 UNGURIANU PETRU 1420612227783 8346/24.10.2017 nereviziubil adult 
18 VACARIU CONSTANTIN 1630507221181 12011/30.09.2010 permanent adult 
19 VRABIE DUMITRU-

SERGIU/VRABIE 
LAURENTU 5011217226785 2840/07.11.2017 17.12.2019 

copil 

20 VULPE  PROFIRA 2320402221195 7623/01.11.2018 05.11.2019 adult 
21 VULPE GIORGIANA 2290713221160 1183/14.02.2018 nereviziubil adult 

 
Persoanele cu handicap mai beneficiaza si de gratuitatea transportul interurban, la 

alegere, cu orice tip de tren, în limita costului unui bilet la tren interregio (IR) cu regim de 
rezervare la clasa a II-a, cu autobuzele, pentru 12 călătorii dus-întors pe 1 an calendaristic. 
Beneficiază de prevederile amintite următoarele persoane: însoţitorii persoanelor cu handicap 
grav, numai în prezenţa persoanelor cu handicap grav.  
Biletele pentru persoanele cu handicap grav sunt ridicate de la Direcţia Generală De 
Asistenţă Socială Şi Protecţia Copilului Iasi- , de către   asistenţii personali şi persoanelor 
încadrate în gradul de handicap grav si accentuat. 



 
 
          In cursul anului 2018 au fost angajati un numar de 4 asistenti personali pentru 
persoanele cu handicap grav,conform Certificatelor de incadrare si acordurilor eliberate de 
catre Comisia de Evaluare a Persoanei cu Handicap si un numar de 3  indemnizatii. 
Deasemenea au  incetat din plata un numar de 4 indemnizatii pentru persoana cu handicap 
grav,datorita decesului persoanei asistate sau incetarea valabilitatii certificatului de incadrare, 
si doi asistenti personali, unul prin decesul personei asistate, iar un asistent personal a fost 
transferat la alta unitate administrativ teritoriala, prin schimbarea domiciliului. 
 Cu privire la 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: 
  Asistenţii personali beneficiază pe parcursul anului de concediu de odihnă, 
perioadă în care angajatorul trebuie să asigure un înlocuitor asistentului personal aflat în 
concediu, iar în situaţia în care angajatorul nu poate asigura un înlocuitor, persoanei cu 
handicap grav i se acordă o indemnizaţie echivalentă cu salariul net al asistentului personal 
sau găzduirea într-un centru de tip respiro. 

Pe teritoriul comunei Mogosesti-Iasi nu există însă un centru de tip respiro, astfel 
angajatorul, este obligat sa achite persoanei cu handicap grav o indemnizaţie echivalentă cu 
salariul net al asistentului personal. 

Referitor la numărul de asistenţi personali instruiţi: 
Conform dispoziţiilor art.38, lit,,a” din Legea nr.448/2006 privind protectia şi  

promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, modificată şi completată, 
precum şi a art.29, alin.(1) din H.G. nr.268/2007 pentru aprobarea Normelor Metodologice 
de aplicare a prevederilor Legii nr.448/2006 Compartimentul de Asistenta Sociala a comunei 
Mogosesti,in cursul anului 2018 nu  a efectuat instruirea asistenţilor personali ai persoanelor 
cu handicap grav. 
   

Referitor la controalele efectuate asupra activităţii asistenţilor pesonali şi 
problemele sesizate: 
 Un rol important al instituţiei noastre este de a monitoriza atribuţiile şi obligaţiile care 
le revin asistenţilor personali ai persoanelor cu handicap grav, în vederea ameliorării situaţiei 
acestora, astfel încât acestea să primească îngrijire specială la nivelul la care situaţia lor o 
cere, pentru satisfacerea întregului lanţ de nevoi fizice, personale, sociale şi spirituale ale lor. 
Indiferent de vârsta sau de handicapul cu care se confruntă acest segment social, el are 
dreptul fundamental la autodeterminare şi individualitate, pentru depăşirea condiţiei de 
handicap şi a reinserţiei sociale. Îngrijirile ce li se acordă permit persoanelor cu handicap 
grav să îşi valorifice potenţialul  fizic, intelectual, spiritual, emoţional şi social, în pofida 
handicapului de care suferă. 



 În conformitate cu prevederile art.40 alin.(2) din Legea nr.448/2006 privind protecţia 
şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, modificată şi completată, 
Compartimentul de Asistenta Sociala dispune efectuarea de verificari periodice asupra 
activităţii asistenţilor personali şi prezintă semestrial un raport Consiliului Local. 

Persoana desemnata cu atributii de asistenta sociala din cadrul primariei comunei 
Mogosesti tine permanent legatura cu asistentii personali, si a efectuat vizite periodice  la 
domiciliul persoanelor cu handicap pentru a constata dacă asistentul personal îşi îndeplineşte 
obligaţiile. În urma acestor vizite au fost urmarite: climatul familial, reţeaua socială / legătura 
cu comunitatea, situaţia economică, educaţia, condiţiile de locuit, igiena,alimentative, nevoile 
medicale. Asistenţii personali au declarat pe proprie răspundere: 

- că prestează pentru persoana cu handicap grav toate activităţile şi serviciile prevăzute 
în contractul individual de muncă, în fişa postului şi în planul de recuperare pentru 
copilul cu handicap grav, respectiv în planul individual de servicii al persoanei adulte 
cu handicap grav; 

- că tratează cu respect, bună credinţă şi înţelegere persoana cu handicap grav şi să nu 
abuzeze fizic, psihic sau moral de starea acesteia; 

- că vor comunica  Compartimentului de Asistenta Sociala, în termen de 48 de ore de la 
luarea la cunoştinţă, orice modificare survenită în starea fizică, psihică sau socială a 
persoanei cu handicap grav şi alte situaţii de natură să modifice acordarea drepturilor 
prevăzute de lege. 
 

           Scopul vizitelor la domiciliul persoanei cu handicap grav reprezintă un prilej unic şi 
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. 
           Serviciile acordate persoanelor cu handicap grav prin intermediul Comparimentului de 
asistenţă socială , din aparatul de specialitate al primarului comunei, în speţă angajarea 
asistentului personal, sunt monitorizate de inspectorii compartimentului de specialitate, iar 
prin acţiunea preventivă a acestora, s-a evitat apariţia conflictelor şi, foarte important, 
rămânerea în familie a persoanelor cu handicap.  
            In concluzie,apreciem ca activitatea asistentilor personali angajati ai Primariei 
Mogosesti-Iasi,judetul Iasi, s-a desfasurat in conditiile si cu respectarea drepturilor si 
obligatiilor asistentului personal  si a drepturilor persoanelor cu handicap,prevazute de 
legislatia in vigoare. 

 
 

                                                                                                              Inspector,  
                                                                                                            Lenuta Baraboi 


