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RAPORT   SEMESTRIAL 

 

 

1.      A – Dinamica asistentilor personali in perioada 1 Iulie 2019 -31 decembrie 2019 

 

                 iulie        august       septembrie           octombrie       noiembrie         decembrie 

                   26             26                26                         28                   28                     29 

          B  - Nr. persoane cu handicap care au beneficiat de indemnizatia lunara (plata     

directa) : 

                 iulie        august       septembrie           octombrie       noiembrie         decembrie 

                  32            32                 34                        32                    32                    31 

                  

            2.  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 

centrelor de tip respiro. 

         - la perioada, persoanelor cu handicap ai caror asistenti personali au solicitat concediul de           

odihna, nu au benficiat de inlocuirea asistentului personal insa, le-a fost acordata indemnizatia 

lunara. 

 

3.  Informatii privind numarul de asistenti personali instruiti cf. prevederilor Legii 

448/2006 rep si Ordinului nr.319/2007( instruire care se realizeaza la doi ani). 

        - Consiliul local Techirghiol a realizat instruirea asistentilor personali in numar de 21 la 

inceputul lunii decembrie 2018. 

      -Avand in vedere ca, in perioada august –noiembrie 2019 s-au inregistrat un numar de cinci 

cereri pentru plata indemnizatiei sau angajarea de asistent personal pentru pesoane incadrate 

recent in grad de handicap Grav cu asistent personal care nu au putut fi rezolvate favorabil din 

cauza lipsei locurilor aprobate la aceasta categorie pentru anul acesta, s-a facut demersul pentru 

modificarea organigramei prin includerea a unui numar de cinci posturi. Aceasta propunere a 

fost aprobata la inceputul lunii decembrie 2019, urmand ca dupa aprobarea BVC-ului sa fie 

solutionate favorabil cererile aflate in asteptare. 

      Solicitanti au fost informati in timp util de motivul care a determinat nerezolvarea cererii 

depuse.  

 

4.     Si in semestrul I I 2019 s-a procedat la verificarea asistentilor personali cat si a 

beneficiarilor indemnizatiei de persoana cu handicap asa cum rezulta din rapoartele de verificare 

in teren, rapoarte semnate de asistati sau dupa caz, de catre reprezentantii acestora / beneficiari. 

    -    In urma verificarii pe teren s-a notificat in scris reprezentantul copilului Haralambie David 

cu privire la nerespectarea in totalitate a atributiilor prevazute prin ancheta sociala intocmita la 

momentul propunerii la plata si prin angajamentul semnat.  
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 Avand in vedere ca, cel notificat nu s-a conformat pentru a ne informam cu privire la situatia 

copilului bolnav, de stadiul realizarii masurilor de recuperare – reabilitare prevazute in planul 

aferent certificatului de incadrare in grad de handicap , nu a fost gasit la domiciliul ales si decla 

rat in cererea depusa pentru plata indemnizatei si nu a raspuns la telefonul indicat, am propus 

incetarea platii indemnizatiei cu data de 1 ianuarie 2020. 

- Verificarea a vizat si identificarea nevoilor actuale la asistatii copii (scoala, specialist, 

reevaluare medicala sau pentru orientare scolara, interventii medicale (cazurile: Ibram Elis, 

Grigoras Alexandra, Cristescu Antonio Gabriel, Cretu Ivona, Hodorog Ionut Rafael, 

Raducan Eduard, Bojin Alexandra), sprijin pentru inscrierea in centre speciale de terapii 

medicale, obtinerea cartii de identitate, subventionarea in proportie de 100% a 

abonamentelor pentru copii care fac naveta la centrele speciale din Constanta cat si a 

asistentilor personali, subventionarea terapiilor de logopedie pentru copii cu Autism in baza 

facturilor prezentate, etc. 

    -In ce priveste categoria adulti, au fost consiliati si dupa caz, s-au facut programari la 

tratamente de recuperare, transport, sprijin pentru identificarea unui asistent personal, cat si 

identificare medici specialist pentru consult la domiciliu in vederea reevaluarii medicale 

   -Tot la categoria adulti, au fost situatii de schimbarea optiunii de asistent personal / plata a 

indemnizatiei ca urmare a decesului asistentului sau depunerii dosarului pentru concediu de 

cresterea copilului nou nascut, caz in care, au fost consiliati cu privire la demersul pe care trebuie 

sa-l faca pentru fiecare situatie in parte. 

 - Au fost sprijinite cazurile marginalizate d.p.d.v. material in obtinerea acordului DGASPC 

Constanta pentru optiunea exprimata in vederea angajarii ca asistent personal sau plata 

indemnizatiei de persoana cu handicap, au fost informati cu privire la scutirea de la plata taxei de 

habitat sau in cazul celor care detin proprietate – scutirea de la plata impozitului pe cladire – 

teren in conformitate cu legislatia in vigoare. 

- La propunerea Asistentei sociale, Consiliul Local Techirghiol a adoptat HCL nr.162 din 

23.09.2019 privind subventionarea abonamentelor pentru transportul elevilor cu handicap grav, 

accentuat si mediu si insotitorii acestora.  

 

 

 

 

          PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                             CONTRASEMNEAZĂ,               

                    CONSILIER                                                                SECRETAR GENERAL, 

             TANHER CURTACAI                                               DR.JR.NICULINA PAROŞANU 

 

 

 

 

 

 

 

 


