
 
SERVICIUL PUBLIC PENTRU ASISTENŢĂ SPECIALĂ 

 
 

Serviciul Public pentru Asistenţă Specială şi-a modificat denumirea în Serviciul pentru 
Protecţia Persoanelor cu Handicap, conform HCL nr.467/20.12.2005, funcţionând până la data 
de 31.12.2005 sub autoritatea Consiliului Local şi coordonarea viceprimarului delegat cu 
probleme sociale - domnul Adrian Orza. 

 
 
1. COMPONENŢA SERVICIULUI 
 
Conform Organigramei şi Statului de Funcţii, are prevăzut un număr de 19 posturi şi este 

structurat în funcţie de volumul, complexitatea şi specificul activităţii, pe următoarele tipuri de 
compartimente: 

a. Relaţii cu Publicul; 
b. Personal - Salarizare; 
c. Contabilitate; 
d. Asistenţă Socială; 
Şeful Serviciului este d-na Daniela Lung. 
 
 
2. OBIECTUL DE ACTIVITATE 
 
Prin Serviciul pentru Protecţia Persoanelor cu Handicap se desfăşoară activitatea de 

asistenţă şi protecţie socială pentru persoanele cu handicap - minore şi adulte- cu domiciliul sau 
reşedinţa în Municipiul Timişoara, având ca scop prevenirea sau limitarea unor situaţii de 
dificultate ori vulnerabilitate. 
 
 

3. SINTEZA ACTIVITĂŢII PE ANUL 2005 
 

Serviciul pentru Protecţia Persoanelor cu Handicap este un serviciu fără personalitate 
juridică, cu cod fiscal, gestiune şi cont propriu, deschis la Trezoreria Timişoara, finanţat din 
Bugetul Local din cap. - 60.02 –”Asistenţă Socială”. 
 

Conform Bugetului de Venituri şi Cheltuieli aprobat pe anul 2005 au fost prevăzute 
cheltuieli pentru: 

a) plata salariilor asistenţilor personali ai persoanelor cu handicap grav şi a 
indemnizaţiilor pentru însoţitor acordate persoanelor cu handicap grav; 

b) plata gratuităţilor pe mijloacele de transport urban, acordate pentru adulţii şi minorii 
cu handicap accentuat, grav şi pentru asistenţii personali ai acestora; 
 

Aceste drepturi sunt acordate în temeiul art. 18 alin. 1 lit. f şi j, art. 19 alin.1 lit. c şi g şi 
art. 20 alin.2 din OUG 102/1999 - privind protecţia specială şi încadrarea în muncă a persoanelor 
cu handicap, aprobată prin Legea nr.519/2002, modificată şi completată prin Legea nr.343/2004. 
 

Salarizarea asistenţilor personali ai persoanelor cu handicap grav, s-a efectuat în 
conformitate cu HG 2346/2004 şi OUG 9/2005, stabilindu-se un salariu de încadrare al 
asistentului personal de: - 3.100.000 lei pentru perioada 01.01.2005 - 30.09.2005 

- 365 RON pentru perioada 01.10.2005 - 31.12.2005 
 
Alăturat, prezentăm numărul de persoane angajate în funcţia de asistent personal şi 

sumele cheltuite cu salariile acestora, comparativ cu anul 2004: 
 
 



Mii lei 
ASISTENŢI PERSONALI 

LUNA 2004 2005 
  NR. SUMA NR. SUMA 

01 869 3.262.778 793 3.154.430 
02 862 3.245.721 796 3.267.150 
03 855 3.225.201 795 3.285.110 
04 852 3.355.554 792 3.215.070 
05 841 3.115.265 819 3.323.930 
06 836 3.118.709 793 3.228.590 
07 815 3.052.377 796 322.410 RON 
08 812 3.037.567 793 322.640 RON 
09 808 3.010.852 797 323.180 RON 
10 804 3.163.776 795 324.940 RON 
11 799 3.140.251 800 382.440 RON 
12 793 3.154.428 803 385.120 RON 

 
Indemnizaţia pentru însoţitor acordată în conformitate cu prevederile Ord. 380/794/2002 

persoanelor cu handicap grav, s-a plătit lunar, beneficiarilor. 
Cuantumul indemnizaţiei s-a stabilit la nivelul salariului net al asistentului personal după 

cum urmează: - 2.561.320 lei pentru perioada 01.01.2005 - 30.09.2005 
  - 294 RON pentru perioada 01.10.2005 - 31.12.2005. 

Sumele cheltuite au fost finanţate din Bugetul Local. 
 
Mii lei 

INDEMNIZAŢII INSOŢITOR 
LUNA 2004 2005  

  NR. SUMA NR. SUMA 
01 244 628.613 397 959.000 
02 253 584.830 420 1.070.380 
03 270 624.479 422 1.069.500 
04 291 669.897 420 1.064.520 
05 303 690.667 419 1.051.930 
06 320 738.200 430 1.086.290 
07 332 766.917 439 111.500 RON 
08 349 810.861 443 112.110 RON 
09 364 835.549 449 113.600 RON 
10 376 909.224 442 126.000 RON 
11 385 924.684 445 130.000 RON 
12 397 959.004 458 133.150 RON 

 
 

Pentru persoanele cu handicap grav şi accentuat cât şi pentru asistenţii personali ai 
acestora s-au acordat potrivit prevederilor Ord.290/609/2003, abonamente gratuite lunare de 
transport urban, pe toate liniile, în cuantum de 300.000 lei / abonament. 

Listele lunare cu persoanele beneficiare au fost aprobate lunar prin Hotărârea Consiliului 
Local, sumele cheltuite fiind finanţate din Bugetul Local. 
 
 

ABONAMENTE DE TRANSPORT URBAN - eliberate la persoanele cu 
handicap accentuat, grav şi asistenţilor personali ai acestora 

LUNA 2004 2005 
  NR. SUMA mii lei NR. SUMA mii lei 

01 2663 777.596 2621 786.300 
02 2681 782.852 2473 741.900 



03 2637 770.004 2518 755.400 
04 2587 755.404 2617 785.100 
05 2551 744.892 2651 795.300 
06 2424 707.808 2580 774.000 
07 2491 727.372 2590 77,700 RON 
08 2388 716.400 2473 74,190 RON 
09 2485 745.500 2544 76,320 RON 
10 2351 705.300 2546 76,380 RON 
11 2441 732.300 2601 78,030 RON 
12 2551 765.300 2678 80,340 RON 

 
 
4. PRINCIPALELE OBIECTIVE PENTRU ANUL 2006 
 
- constituirea unei bănci de date a persoanelor cu handicap, cu domiciliul sau reşedinţa 

în Municipiul Timişoara, beneficiare de prestaţii sociale conform legislaţiei 
- monitorizarea activităţii şi serviciilor desfăşurate de asistenţii personali conform 

prevederilor contractului individual de muncă, fişei postului şi a planului de recuperare pentru 
copilul cu handicap grav, respectiv, a planului individual de servicii al persoanei adulte cu 
handicap grav 

- îmbunătăţirea nivelului de informare a persoanelor cu handicap sau a reprezentanţilor 
legali ai acestora, precum şi a asistenţilor personali cu privire la drepturile, obligaţiile prevăzute 
de actele normative în vigoare şi serviciile oferite de organizaţiile şi instituţiile specializate; 

- asigurarea de consiliere psiho - socială şi juridică, pentru persoanele cu handicap grav 
şi asistenţii personali ai acestora 

- îmbunătăţirea serviciilor şi dezvoltarea de proiecte noi în domeniul asistenţei şi 
protecţiei sociale a persoanelor cu handicap 

- colaborarea cu instituţii, asociaţii şi organizaţii neguvernamentale, voluntari, ce pot 
oferi sprijin logistic, material, tehnic şi financiar 

- participarea la cursuri de formare profesională, respectiv urmărirea criteriilor de 
performanţă ale angajaţilor 
 
 


