
Legea nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap 
reglementează, la art. 35-44, prevederile referitoare la asistentul personal, respectiv condiţiile de 
încadrare, drepturile şi obligaţiile acestuia şi modalitatea de încheiere a contractului individual de 
muncă. 

Asistentul personal – condiţii de încadrare 

Persoana adultă cu handicap grav are dreptul la un asistent personal, în baza evaluării sociopsihomedicale. De 

acest drept beneficiază şi copilul cu handicap. 

Legea nr. 448/2006 stabileşte că poate fi încadrată cu contract individual de muncă în funcția de asistent 
personal persoana care îndeplinește următoarele condiții: 

• are vârsta minimă de 18 ani împliniți; 

• nu a fost condamnată pentru săvârșirea unei infracțiuni care ar face-o incompatibilă cu exercitarea 

ocupației de asistent personal; 

• are capacitate deplină de exercițiu; 

• are o stare de sănătate corespunzătoare, atestată de medicul de familie sau pe baza unui examen 

medical de specialitate; 

• a absolvit cel puțin cursurile învățământului general obligatoriu, cu excepția rudelor și afinilor până la 

gradul al IV-lea inclusiv ale persoanei cu handicap grav, precum și cu excepția soțului sau soției, 

după caz; în situații excepționale, la propunerea asistentului social din cadrul aparatului propriu al 

consiliului local în a cărui rază teritorială își are domiciliul sau reședința persoana care urmează să 

îndeplinească funcția de asistent personal, Autoritatea Națională pentru Persoanele cu Dizabilități 

poate aproba derogarea de la îndeplinirea condițiilor de studii și în cazul altor persoane. 

NU pot deține calitatea de asistent personal persoanele care beneficiază de concediu pentru creșterea 
copilului în vârstă de până la 2 ani sau, în cazul copilului cu handicap, de până la 7 ani. 

Drepturile asistentului personal 

Pe perioada îngrijirii și protecției persoanei cu handicap grav, pe baza contractului individual de muncă, 
asistentul personal are următoarele drepturi: 

• salariu stabilit potrivit prevederilor Legii-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din 

fonduri publice; 

• program de lucru care să nu depășească în medie 8 ore pe zi și 40 de ore pe săptămână; 

• concediu anual de odihnă, potrivit dispozițiilor legale aplicabile personalului încadrat în instituții 

publice; 

• transport urban gratuit (vezi art. 23 din lege); 

• transport interurban gratuit, la alegere, cu orice tip de tren, în limita costului unui bilet la tren 

interregio IR cu regim de rezervare la clasa a II-a, cu autobuzele sau cu navele pentru transport 

fluvial, pentru 12 călătorii dus-întors pe an calendaristic (vezi art. 24 din lege). 

Pe perioada absenței temporare a asistentului personal, angajatorul are obligația de a asigura persoanei cu 
handicap grav un înlocuitor al asistentului personal. În situația în care angajatorul nu poate asigura un 
înlocuitor al asistentului personal, persoanei cu handicap grav i se acordă indemnizați specifică sau găzduirea 
într-un centru de tip respiro. 

Obligaţiile asistentului personal 

Asistentul personal are următoarele obligații principale: 

• să participe, o dată la 2 ani, la instruirea organizată de angajator; 

• să semneze un angajament, ca act adițional la contractul individual de muncă, prin care își asumă 

răspunderea de a realiza integral planul de abilitare-reabilitare pentru copilul cu handicap grav, 

respectiv planul individual de servicii al persoanei adulte cu handicap grav; 
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• să presteze pentru persoana cu handicap grav toate activitățile și serviciile prevăzute în contractul 

individual de muncă, în fișa postului și în planul de abilitare-reabilitare pentru copilul cu handicap 

grav, respectiv în planul individual de servicii al persoanei adulte cu handicap grav; 

• să trateze cu respect, bună-credință și înțelegere persoana cu handicap grav și să nu abuzeze fizic, 

psihic sau moral de starea acesteia; 

• să comunice direcțiilor generale de asistență socială și protecția copilului județene, respectiv locale ale 

sectoarelor municipiului București, în termen de 48 de ore de la luarea la cunoștință, orice 

modificare survenită în starea fizică, psihică sau socială a persoanei cu handicap grav și alte situații 

de natură să modifice acordarea drepturilor prevăzute de lege. 

Contractul individual de muncă al asistentului personal 

Contractul individual de muncă al asistentului personal se încheie cu primăria localității de domiciliu sau 
reședință a persoanei cu handicap grav, după caz, în termen de maximum 30 de zile de la data înregistrării 
cererii. 

Contractul se întocmește în 3 exemplare, câte unul pentru fiecare parte contractantă, iar cel de-al treilea 
exemplar se transmite DGASPC SUCEAVA, în termen de 5 zile de la încheierea acestuia. 

Contractul individual de muncă al asistentului personal încetează de drept în cazul decesului persoanei cu 
handicap grav. 

ATENŢIE! Neîndeplinirea sau îndeplinirea necorespunzătoare de către asistentul personal a obligațiilor 
prevăzute de dispozițiile legale în sarcina lui, precum și a celor prevăzute în contractul individual de muncă 
atrage răspunderea disciplinară, civilă sau, după caz, penală a acestuia, în condițiile legii. 

 


