Asistentul personal profesionist - prezentare Pentru înțelegerea rolului asistentului personal profesionist în cadrul sistemului de
protecție a persoanelor adulte cu handicap și evitarea confuziilor cu asistentul personal
al persoanei cu handicap grav, prezentăm o scurtă trecere în revistă a prevederilor din
actele normative în vigoare pe tema asistentului personal profesionist.

ASISTENTUL PERSONAL PROFESIONIST – cod COR - 532904
1. Legea nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu
handicap, republicată, cu modificările și completările ulterioare a introdus ocupația
de asistent personal profesionist și a tratat rolul și atribuțiile acesteia în Capitolul III:
Servicii și prestații sociale – Secțiunea 3: Asistentul personal profesionist- articolele
45- 50.
Actul normativ citat stabilește că “poate beneficia de îngrijirea şi protecţia unui
asistent personal profesionist adultul cu handicap grav sau accentuat care nu dispune
de spaţiu de locuit, nu realizează venituri ori realizează venituri de până la nivelul
salariului mediu pe economie.- art. 45“
Legea nr. 448/2006 poate fi consultată la adresa: http://anpd.gov.ro/web/desprenoi/legislatie/legi/
2. În Hotărârea Guvernului nr. 867/2015 pentru aprobarea Nomenclatorului
serviciilor sociale, precum şi a regulamentelor-cadru de organizare şi funcţionare a
serviciilor sociale, publicată în Monitorul Oficial nr. 834/2015, asistentul personal
profesionist este reglementat ca tip de serviciu social care se desfășoară în comunitate
și are codul 8899 SC-D-I.
HG nr. 867/2015 poate fi consultată la adresa:
http://www.mmuncii.ro/j33/images/Documente/Legislatie/Assistenta-sociala2018/HG_867_2015_la_18012018.pdf
3. Hotărârea Guvernului nr. 978/2015 privind aprobarea standardelor minime de cost
pentru serviciile sociale şi a nivelului venitului lunar pe membru de familie în baza
căruia se stabileşte contribuţia lunară de întreţinere datorată de către susţinătorii
legali ai persoanelor vârstnice din centrele rezidenţiale, publicată în Monitorul
Oficial nr. 959/2015, Standardul minim de cost pentru serviciile destinate adulţilor cu
dizabilităţi care beneficiază de îngrijirea şi protecţia asistentului personal profesionist
este stabilit astfel:

Asistent personal profesionist cu un adult
Asistent personal profesionist cu doi adulţi
Asistent personal profesionist cu un adult cu
HIV/SIDA
HG nr. 978/2015 poate fi consultată la adresa:
http://www.mmuncii.ro/j33/images/Documente/Legislatie/HG978-2015.pdf
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Standard minim de cost/an/beneficiar
– lei 30.321,50
22.446,56
31.896,56
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Tipul serviciului public alternativ
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4. Hotărârea Guvernului nr. 548/2017 privind aprobarea condiţiilor de obţinere a
atestatului, procedurile de atestare şi statutul asistentului personal profesionist,
publicată în Monitorul Oficial nr. 659 din 10 august 2017, prevede următoarele:
4.1. Acordarea de îngrijire şi protecţie adultului cu handicap grav sau accentuat la
asistentul personal profesionist reprezintă un serviciu social acordat pentru
prevenirea instituţionalizării, respectiv în vederea dezinstituţionalizării (art.
2).
4.2. Persoana care doreşte să devină asistent personal profesionist adresează o
cerere de atestare către DGASPC și atașează următoarele documente:
a) copii de pe actele de stare civilă;
b) copie de pe dovada absolvirii învăţământului general obligatoriu corespunzător
prevederilor legale în vigoare la data absolvirii studiilor;
c) o scurtă prezentare a sa, precum şi a persoanelor cu care locuieşte, menţionând numele
şi prenumele, data naşterii acestora şi gradul de rudenie/tipul de relaţie cu solicitantul,
precum şi acordul din partea fiecărei persoane adulte cu care locuieşte pentru activitatea pe
care urmează să o desfăşoare;
d) adeverinţe medicale privind starea de sănătate, eliberate de medicul de familie, atât
pentru solicitant, cât şi pentru persoanele cu care locuieşte;
e) copie de pe titlul de proprietate/coproprietate sau de pe contractul de închiriere sau
comodat al locuinţei, pe o durată de minimum 3 ani, cu o cameră separată pentru
persoana/persoanele care urmează a fi îngrijită/îngrijite;
f) declaraţie pe propria răspundere, în formă autentică, a coproprietarului/coproprietarilor
sau a proprietarului, în cazul închirierii sau al comodatului, privind acordul ca solicitantul să
desfăşoare activitatea de asistent personal profesionist;
g) copie de pe certificatul de calificare sau de pe certificatul de competenţe profesionale
ca asistent personal profesionist. (art 5-6)
4.3. Evaluarea îndeplinirii condiţiilor necesare pentru atestare este realizată de
serviciul de evaluare complexă a persoanelor adulte cu handicap din cadrul DGASPC (art. 7)
4.4. Comisia de evaluare a persoanelor adulte cu handicap soluţionează cererea de
atestare a solicitantului prin aprobarea sau respingerea propunerii de atestare ca asistent
personal profesionist; în cazul aprobării, comisia de evaluare a persoanelor adulte cu
handicap eliberează totodată atestatul. (art. 9)
4.5. 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, încheiat cu DGASPC sau cu furnizorii privaţi
de servicii sociale, acreditaţi în condiţiile legii.(art. 12)
4.6. În activitatea de asigurare a îngrijirii şi protecţiei adulţilor cu handicap grav sau
accentuat, asistentul personal profesionist are ca obiective:
a) să sprijine şi să încurajeze dezvoltarea autonomiei lor personale şi a independenţeişi să
le respecte demnitatea;
b) să asculte şi să încurajeze exprimarea opiniei lor;
c) să asigure integrarea lor în familia sa, aplicându-le un tratament egal cu al celorlalţi
membri ai familiei;
d) să încurajeze participarea la activităţişi programe de dezvoltare vocaţională,
educaţionale, culturale sau sportive, de pregătire pentru viaţă independentă şi altele vizând
integrarea socială;
e) să asigure protecţia împotriva discriminării, abuzurilor şi neglijării;
f) să colaboreze cu alţi specialişti, în interesul persoanei adulte cu handicap;

g) să respecte programul individual de reabilitare şi integrare socială şi planul individual de
servicii, standardele de calitate, precum şi recomandările din rapoartele de monitorizare şi
control.(art. 15)
HG nr. 548/2017 poate fi consultată la adresa: http://anpd.gov.ro/web/desprenoi/legislatie/hotarari-de-guvern/
sau la adresa: http://www.mmuncii.ro/j33/images/Documente/Legislatie/HG548-2017.pdf
5. Ordin al ministrului muncii și justiției sociale nr. 1069/2018 privind aprobarea
Standardelor minime obligatorii pentru asigurarea îngrijirii şi protecţiei adulţilor cu
handicap grav sau accentuat la asistentul personal profesionist, publicat în
Monitorul Oficial nr. 299/2018, cuprinde 4 module, după cum urmează:
- Modulul I - Serviciul prin care se asigură îngrijirea şi protecţia la asistentul personal
profesionist (Standard 1)
- Modulul II - Accesarea serviciului (Standarde 2 - 5)
- Modulul III - Îngrijirea şi protecţia adultului cu handicap grav sau accentuat la asistent
personal profesionist (Standarde 6 - 13)
- Modulul IV - Management şi relaţii interinstituţionale (Standarde 14 - 19)
Ordinul nr. 1069/2018 poate fi consultat la adresa:
http://anpd.gov.ro/web/despre-noi/legislatie/ordine/
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7. Ordonanța de urgență nr. 69/2018 pentru modificarea și completarea Legii nr.
448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap,
publicată în Monitorul Oficial nr. 625/2018, clarifică anumite aspect ale activității
asistentului personal profesionist, după cum urmează:
7.1. Îngrijirea și protecția persoanei adulte cu handicap grav sau accentuat se
asigură de către asistentul personal profesionist, altul decât soțul, soția sau
rudele în linie dreaptă. (art. 45, alineat nou)
7.2. Pentru fiecare adult cu handicap aflat în îngrijirea și protecția asistentului
personal profesionist se acordă o alocație lunară de îngrijire reprezentând
cheltuieli lunare de locuit, hrană și echipament, astfel:
a) 1,2 din indicatorul social de referință, prevăzut de Legea nr.
76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării
forței de muncă, cu modificările și completările ulterioare, pentru persoana
adultă cu handicap accentuat;
b) 1,5 din indicatorul social de referință, prevăzut de Legea nr.
76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării
forței de muncă, pentru persoana adultă cu handicap grav.(art.46, alineat
nou)
Ordonanța de urgență nr. 69/2018 poate fi consultată la adresa:
https://lege5.ro/Gratuit/gi4dqojwgy4a/ordonanta-de-urgenta-nr-69-2018-pentrumodificarea-si-completarea-legii-nr-448-2006-privind-protectia-si-promovarea-drepturilorpersoanelor-cu-handicap
București, 23 iulie 2018, ASCHF-R
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6. Ordin al ministrului muncii și justiției sociale nr. 1690/2018 pentru aprobarea
Procedurii de monitorizare şi control al activităţii asistentului personal
profesionist, publicat în Monitorul Oficial nr. 586/2018, prevede modul prin care se
asigură monitorizarea și controlul activității asistentului personal profesionist
Ordinul nr. 1690/2018 poate fi consultat la adresa:
http://anpd.gov.ro/web/despre-noi/legislatie/ordine/

