ROMANIA
JUDETUL BOTOSANI
PRIMARIA COMUNEI STĂUCENI

Acte necesare la întocmirea dosarului
asistentului personal
• cererea de angajare;
• acte de stare civilă pentru insoţitor: certificat de naştere, buletin de identitate, certificat de
căsătorie (xerocopii);
• acte de stare civilă pentru persoana cu handicap: certificat de naştere, buletin de identitate,certificat
de căsătorie (xerocopii);
• actul de examinare medicală emis de o instiţutie sanitară competentă, potrivit legii(adeverinta
medicala)
• certificatul de incadrare în categoria de persoană cu handicap grav al persoanei care necesită asistent
personal (gr.I);
•
actele de studii insoţitor (xerocopii);
•
carnetul de muncă, iar dacă solicitantul nu a mai lucrat, va da o declaraţie pe proprie răspundere in
care să se specifice această situaţie;
•
decizia de pensionare (xerocopie);
•
cazierul judiciar
•
acordul scris al familiei sau al susţinătorilor legali, in cazul persoanelor cu handicap grav fără
discernamânt;
•
anchetă socială
•
acordul cu optiunea pentru asistent personal de la DGASPC
Poate fi încadrată cu contract individual de muncă în funcţia de asistent personal persoana care
îndeplineşte următoarele condiţii:
a) are vârsta minimă de 18 ani împliniţi;
b) nu a fost condamnată pentru săvârşirea unei infracţiuni care ar face-o incompatibilă cu exercitarea
ocupaţiei de asistent personal;
c) are capacitate deplină de exerciţiu;
d) are o stare de sănătate corespunzătoare, atestată de medicul de familie sau pe baza unui examen
medical de specialitate;
e) a absolvit cel puţin cursurile învăţământului general obligatoriu, cu excepţia rudelor şi afinilor
până la gradul al IV-lea inclusiv ale persoanei cu handicap grav, precum şi cu excepţia soţului sau
soţiei, după caz; în situaţii excepţionale, la propunerea asistentului social din cadrul aparatului propriu
al consiliului local în a cărui rază teritorială îşi are domiciliul sau reşedinţa persoana care urmează să
îndeplinească funcţia de asistent personal, Autoritatea Naţională pentru Persoanele cu Dizabilităţi
poate aproba derogarea de la îndeplinirea condiţiilor de studii şi în cazul aitor persoane. (sintagmă
înlocuită prin art. III pct. 4 din O.U.G. nr. 51/2017 - publicată la 30 iunie 2017, în vigoare de la 1
ianuarie 2019)
Nu pot deţine calitatea de asistent personal persoanele care beneficiază de concediu pentru creşterea copilului
în vârstă de până la 2 ani sau, în cazul copilului cu handicap, de până la 7 ani.

