
OPIS – documente depuse 

Biroul Asistenţi Personali, Asistenţi Maternali Profesionişti şi Îngrijitori la Domiciliu 

Acte necesare întocmirii  dosarului de angajare în funcţia de asistent personal al unei persoane cu 

handicap grav 

 

1. Cerere de angajare. DA/NU 

2. Curriculum Vitae. DA/NU 

3. Copia actului de identitate (buletin de identitate/carte de identitate aflate în termen de valabilitate). 

DA/NU 

4. Copia certificatului de căsătorie/sentinţă divorţ (dacă este cazul). DA/NU 

5. Copia certificatului de naştere (asistent personal).DA/NU 

6. Copie certificat de încadrare în grad de handicap – asistent personal (dacă este cazul) DA/NU 

7. Cazier judiciar şi adeverinţă privind menţiuni care pot face obiectul Registrului naţional automatizat 

cu privire la persoanele care au comis infracţiuni sexuale, de exploatare a unor persoane sau asupra 

minorilor. DA/NU 

8. Adeverinţă medicală pentru angajare - Medicul de familie va specifica următoarele: apt de muncă 

DA/NU 

9. Copia actului care certifică ultimele studii absolvite-minim învăţământ general obligatoriu, cu 

excepţia rudelor şi afinilor până la gr. IV inclusiv ai persoanei cu handicap grav, respectiv derogare 

de la ANPH (DGPPH). DA/NU 

10. Copia carnetului de muncă/declaraţie pe propria răspundere că nu deţine carnet de muncă pentru 

persoanele care au fost angajate până la data de 31.12.2010, respectiv adeverinţe de vechime pentru 

persoanele angajate după data de 01.01.2011. DA/NU 

11. Copie livret militar (dacă este cazul). DA/NU 

12. Copia deciziei de pensionare, respectiv talonul de pensie, dacă persoana care solicită angajarea ca 

asistent personal are şi calitatea de pensionar la  limită de vârstă/declaraţie pentru persoanele care nu 

beneficiază de nici un tip de pensie. DA/NU 

13. Copia actului de identitate al persoanei cu handicap grav. DA/NU 

14. Copia certificatului de încadrare în grad de handicap al persoanei cu handicap grav. DA/NU 

15. Acordul persoanei cu handicap grav sau, după caz, al reprezentatului legal al acesteia ori al familiei, 

exprimat în scris, pentru angajare şi copia actului de identitate al persoanei care oferă acordul 

DA/NU 

16. Declaraţia pe propria răspundere privind respectarea obligaţiilor prevăzute la art. 38 din Legea nr. 

448/2006. DA/NU 

 

IMPORTANT! 

 

❖ Actele mai sus menţionate se prezintă în copie şi original în vederea certificării, acolo unde 

este cazul! 

Relaţii suplimentare se pot obţine la nr. de telefon 021.252.22.02 int. 307. 

Luni-Joi – între orele 08.00-16.30 

Vineri – între orele 08.00-14.00 


