
                      Către,                                                                                 Nr.__________din___________ 

                                Comuna Moşniţa- Nouă 

                                Domnule Primar, 

 

Subsemnata/ul_______________________________________________domiciliat/ rezident în 

localitatea_____________________________ str_______________________________________________ 

nr.____  din comuna Moşniţa-Nouă, judeţul Timiş, posesor al B.I./ C.I. cu seria_______nr.______________ 

eliberat de către______________________________ la data de _____________________, identificat cu 

CNP________________________________________, solicit să fiu angajat/a ca asistent personal pentru dl/d-

na______________________________________  persoană cu handicap grav, conform Certificatului de 

încadrare în Grad de Handicap nr.___________ din_________________ emis de Comisia de Evaluare a 

Persoanelor adulte cu Handicap/ Comisia pentru Protecţia Copilului din județul Timiș/_____________. 

 Am nr. de telefon................................................................. 

Anexez la prezenta următoarele acte: 

● Opţiunea înregistrată la D.G.A.S.P.C.Timiş, conform prevederilor din Legea 448/2006; 

● Certificatul de încadrare în grad de handicap grav şi planul de recuperare al persoanei cu handicap 

în original şi copie xerox; 

● Cazier judiciar și Adeverință certificat de integritate comportamentală (Legea nr. 118/2019)  

● Fișa de aptitudine medicală de la Medicina Muncii sau Talonul de control pt. o lună de la medicul de familie; 

● 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 ) 

● Copii xerox după actele de identitate (B.I./C.I.) pentru solicitant şi persoană cu handicap; 

● Copii xerox după certificatele de naştere şi căsătorie/divorț/deces soț sau soție, alte acte sau sentințe 

privind situația juridică pt. solicitant şi persoana cu handicap( puneri sub interdicție/tutelă,plasament etc.; 

● Copia deciziei de pensionare şi cupon de pensie pt. solicitant şi persoană cu handicap,  după caz; 

● Declaraţie pe proprie răspundere că respectă obligaţiile din art. 38, din Legea  448/2006, 

modificată, precum şi că va  anunţa în scris Primăria Comunei Moşniţa-Nouă în termen de 48 ore, 

despre orice  modificare intervenită sau orice altă situaţie creată de natură să împiedice realizarea 

obligaţiilor faţă de persoana aflată  în îngrijirea sa; 

● Acordul scris pentru angajarea asistentului personal a din partea  persoanei cu handicap, al 

familiei sau  al reprezentantului/ţilor legal/i, în cazul persoanei cu handicap minore  sau fără 

discernământ; 

●   Angajamentul ca act adiţional la Contractul individual de Muncă de asumarea răspunderii cu 

privire  la  realizarea integrală a planului de recuperare pentru copilul cu handicap, respectiv 

planul individual de servicii al persoanei adulte cu handicap grav 

●  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.) 

● Extras cont bancar, dacă se dorește plata salariului prin virament 

●   Copie de pe referatul medical depus la comisie cu diagnosticul de încadrare în grad; 

● Ancheta socială întocmită de primărie, privind întrunirea condiţiilor necesare angajării ca asistent 

personal al persoanei cu handicap grav. 
         Declar că, sunt de acord şi îmi  exprim consimţământul în mod expres, neechivoc, liber şi informat  cu privire la prelucrarea datelor mele 

cu caracter personal, conform prevederilor Regulamentului (UE) 679/2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea 
datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestora, pentru a fi colectate, folosite şi prelucrate (nume, prenume, C.N.P., adresa poştală, 

adresa de e-mail, număr de telefon, copie carte de identitate, componenţa familiei, extras de cont bancar etc.) de către Primăria comunei Moșnița 
Nouă  în vedrea îndeplinirii atribuţiilor legale ale acestei instituţii. 

Am luat cunoştinţă de drepturile pe care le am o dată cu prelucrarea, colectarea şi folosirea datelor cu caracter personal conform informării 
comunicate de către operator. 

 

 

Data_____________________                                         Semnătură  solicitant,________________ 

 

NU SE POATE ANGAJA ASISTENT PERSONAL, PERSOANA CARE ESTE: 
- Beneficiar  de indemnizație creștere copil  2 ANI, 2/3 ANI 3/7 ANI 

- Beneficiar de pensie de invaliditate( BOALA) cu exceptia celor cu gr. III de invaliditate cu drept de munca) de  4 ore 

- BENEFICIARUL DE PENSIE DE URMAS (salariu brut de maxim 35% din salariu brut mediu pe economie)  


