
Asistenți personali profesionisti 

 

 

a) asistentul personal profesionist este persoana fizică atestată, care asigură prin 

activitatea pe care o desfăşoară la domiciliul său, îngrijirea şi protecţia adultului cu 

handicap grav sau accentuat pe baza nevoilor individuale ale acestuia, în condiţiile Legii 

nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare. 

b) persoana care doreşte să devină asistent personal profesionist adresează o cerere de 

atestare către Direcția Generală de Asistenta Sociala si protectia Copilului în a cărei rază 

are domiciliul sau, după caz, reşedinţa. 

c) personalul de specialitate din cadrul Biroului de evaluare complexă persoane adulte 

cu handicap, preia cererile și actele doveditoare depuse la sediul Direcţiei Generale, în 

scopul obținerii atestatului de asistent personal profesionist și certifică conformitatea cu 

originalul a documentelor. 

d) evaluarea îndeplinirii condiţiilor necesare pentru atestarea ca asistent personal 

profesionist este realizată în termen de 15 zile de la înregistrarea cererii solicitantului, la 

sediul propriu și la domiciliul persoanei, de un asistent social, un psiholog şi un medic, 

specialiști ai Biroului de evaluare complexă a persoanelor adulte cu handicap. 

e) După evaluare, dosarele instrumentate de către specialiştii Biroului de evaluare 

complexă a persoanelor adulte cu handicap se înaintează Comisiei de evaluare a 

persoanelor adulte cu handicap, care desfășoară activitate decizională în domeniul 

atestării asistentului personal profesionist. 

f)  activitatea persoanelor atestate ca asistent personal profesionist se desfăşoară în baza 

unui contract individual de muncă pe perioada corespunzătoare valabilităţii atestatului 

şi în condiţii specifice privind munca la domiciliu. 

g) contractul individual de muncă al asistentului personal profesionist se încheie cu 

Direcţia Generală sau cu furnizorii privaţi de servicii sociale, acreditaţi în condiţiile legii. 

h) contractul individual de muncă începe să îşi producă efectele la data emiterii 

dispoziţiei care stabileşte măsura de protecţie a adultului cu handicap grav sau accentuat 

la asistentul personal profesionist. 

i)  contractul individual de muncă se suspendă ori încetează în cazurile prevăzute de 

Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 

în cazul retragerii sau încetării atestatului de asistent personal profesionist, precum şi în 

cazul în care asistentul personal profesionist nu are în îngrijire o persoană adultă cu 

handicap. 

j) pentru fiecare adult cu handicap grav sau accentuat pentru care comisia de evaluare 

a persoanelor adulte cu handicap a dispus măsura de protecţie la asistentul personal 

profesionist, Direcția Generală încheie un angajament cu asistentul personal profesionist, 

ca act adiţional la contractul individual de muncă, prin care acesta îşi asumă răspunderea 



de a realiza integral planul individual de servicii al adultului cu handicap grav sau 

accentuat. 
 


