ACTELE CARE COMPUN DOSARUL DE ANGAJARE CA
ASISTENT PERSONAL AL PERSOANEI CU HANDICAP GRAV

1. Opţiunea înregistrată la D.G.A.S.P.C.Timiş, conform prevederilor din Legea 448/2006;
2. Certificatul de încadrare în grad de handicap grav şi planul de recuperare al persoanei cu
handicap în original şi copie xerox;
3. Cazier judiciar;
4. Certificat comportamental – tot de la IPJ Timiș;
5. Talonul de control medical;
6. Copie după actul de studii de minim 8 clase ( pentru rude directe sau afini până la gr. al –
IV-lea inclusiv, nu e necesar să aibe studii de minim 8 clase );
7. Copii xerox după actele de identitate (B.I./C.I.) -pentru solicitant şi persoană cu handicap;
8. Copii xerox după certificatele de naştere şi căsătorie/divorț/ deces soț/soție- pt. solicitant
şi persoana cu handicap;
9. Copia deciziei de pensionare şi cupon de pensie pt. solicitant şi persoană cu handicap,
unde e cazul;
10. Declaraţie pe proprie răspundere că respectă obligaţiile din art. 38, din Legea 448/2006,
precum şi că va anunţa în scris Primăria Comunei Moşniţa-Nouă în termen de 5 zile,
despre orice modificare intervenită sau orice altă situaţie creată de natură să împiedice
realizarea obligaţiilor faţă de persoana aflată în îngrijirea sa;
11. Acordul scris pentru angajarea asistentului personal adin partea persoanei cu handicap
sau al reprezentantului/ţilor legal/i, în cazul persoanei cu handicap minore sau fără
discernământ, dacă asistentul personal nu este rudă directă sau afin pâna la gr. al-IV-lea
inclusiv cu persoana cu handicap pentru care se angajează;
12. Adeverinţă privind renunţarea la Casa de Pensii Timişoara la pensia de urmaş sau
invaliditate declaraţia solicitantului postului privind faptul că nu deţine o astfel de
pensie, unde e cazul;
13. Copie de pe referatul medical depus la comisie cu diagnosticul persoanei cu handicap;
14. Acte doveditoare privind vechimea în muncă la angajare ( Copie xerox a Cărții de
Muncă, adeverințe vechime etc, după caz, sau declație pe proprie răspundere că nu a mai
lucrat, până în prezent etc.)
15. Ancheta socială întocmită de primărie, privind întrunirea condiţiilor necesare angajării ca
asistent personal al persoanei cu handicap.
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