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In conformitate cu art.40 alin.2 din Legea 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor
persoanelor cu handicap, modificată şi completată şi prevederile art.29, alin.1 din H. G. Nr.268/2007
pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 448/2006, vă prezentăm
următoarele aspecte :
Dinamica angajarii asistenţilor personali pe anul 2016
In perioada 01.04.2016 – 31.12.2016 au fost angajaţi un numar de 18 asistenţi personali şi au fost
înregistrate un număr de 22 încetari ale contractului de muncă .
Incetările contractelor individuale de muncă s-au datorat : în urma decesului a 7 persoane cu
handicap, a pensionarii a 4 asistenţi personali, pentru 4 bolnavi s-a schimbat gradul de handicap, 6 asistenţi
personali şi-au dat demisia iar pentru un asistent personal s-a încheiat contractul de muncă deoarece minorul
cu handicap a fost instituţionalizat într-un centru specializat.
Modul în care se asigură înlocuirea asistentului personal pe perioada concediului de odihnă a
acestuia
Conform art.37 alin.(2) şi alin.(3) din legea 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor
persoanelor cu handicap, pentru perioada concediului de odihnă a asistentului personal, angajatorul are
obligaţia de a asigura persoanei cu handicap grav un înlocuitor. In situaţia în care angajatorul nu poate
asigura un înlocuitor al asistentului personal, persoanei cu handicap grav i se acordă o indemnizatie
echivalentă cu salariul net al asistentului personal sau găzduirea într-un centru de tip respiro.
In cursul anului 2016 pentru persoanele cu handicap grav care au asistenţi personali au fost platite
indemnizaţii pentru perioada concediului de odihnă.
Instruirea asistenţilor personali
In conformitate cu prevederile art 38, alin.(1) din Legea 448/2006 şi Ordinului nr.319/2007, asistenţii
personali au obligaţia să participe o data la 2 ani la o instruire organizată de angajator.
In cursul lunii octombrie 2015 s-au desfăşurat cursuri pentru instruirea profesională a asistenţilor
personali. Au fost instruiţi un număr de 121 asistenţi personali .
În cursul anului 2016 s-au efectuat două controale privind activitatea asistenţilor personali la un
număr de 144 asistenţi personali şi s-a constatat că aceştia şi-au îndeplinit obligaţiile conform art.38 din
legea 448/2006 şi art.4 din Hotărârea nr.427/25.04.2001 pentru aprobarea normelor metodologice privind
condiţiile de încadrare , drepturile şi obligaţiile asistentului personal al persoanei cu handicap.
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