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CĂTRE PRIMĂRIA 
În atenţia d-nului Primar 
 

 
Ofertă  

Instruirea asistenţilor personali ai persoanei cu handicap grav 
 
 
Având în vedere cadrul legislativ, respectiv prevederile Legii nr. 448/2006 privind protecţia şi 
promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările şi completările ulterioare 
vă prezentăm următorul DOCUMENTAR referitor la ASISTENTUL  PERSONAL cu scopul de a vă supune 
atenţiei oferta Asociaţiei Profesionale Neguvernamentale de Asistenţă Socială ASSOC referitor la 
instruirea asistenţilor personali ai persoanei cu handicap grav. 
 

Obligaţiile angajatorului (autorităţile administraţiei publice locale) 

 

 În aplicarea prevederilor art. 38 lit. a) din lege, autorităţile publice locale au obligaţia 

să asigure gratuit instruirea asistenţilor personali, tematica acesteia fiind stabilită prin 

ordin al preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Persoanele cu Handicap. Art. 27. , 

HG 268/2007 

 

 Monitorizarea realizării instruirii asistenţilor personali ai persoanelor cu handicap 

grav revine în sarcina direcţiilor generale de asistenţa socială şi protecţia copilului 

judeţene, respectiv locale ale sectoarelor municipiului Bucureşti, şi în coordonarea 

metodologică a Autorităţii Naţionale pentru Persoanele cu Handicap. Art. 28. , HG 

268/2007 

 

 Serviciul public de asistenţă socială de la nivelul primăriei sau, în cazul municipiului 

Bucureşti, direcţiile generale de asistenţă socială şi protecţia copilului prezintă 

semestrial consiliului local un raport care conţine cel puţin următoarele:  

     a)  dinamica angajării asistenţilor personali;  

b) informaţii privind modul în care se asigură înlocuirea asistentului personal pe 

perioada concediului de odihnă, în strânsă legătură cu lipsa sau posibilitatea de 

dezvoltare a centrelor de tip respiro;  

     c)  informaţii privind numărul de asistenţi personali instruiţi;  

    d) numărul de controale efectuate şi problemele sesizate. Art. 29. - (1),     HG 

268/2007 
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 În termen de 30 de zile, raportul prezentat consiliului local va fi transmis spre 

informare direcţiilor generale de asistenţă socială şi protecţia copilului judeţene şi 

secretariatului comisiei judeţene pentru incluziune socială, respectiv a municipiului 

Bucureşti, din cadrul direcţiei de muncă, solidaritate socială şi familie judeţene, 

respectiv a municipiului Bucureşti. Art. 29. - (2), HG 268/2007 
 
 
TEMATICA  instruirii asistenţilor personali ai persoanelor cu handicap grav  
Ordin nr. 319/2007 
 

Tema 1: Acordarea îngrijirilor primare  
Obiectiv: Consolidarea/dezvoltarea competenţei de a realiza corect îngrijirile primare  
 
Tema 2: Asigurarea alimentaţiei şi hrănirii beneficiarului  
 Obiectiv: Consolidarea/dezvoltarea competenţei asistentului personal privind asistarea persoanei    
 cu handicap grav în alimentaţie şi hrănire  
 
Tema 3: Adaptarea mediului la nevoile beneficiarului  
 Obiectiv: Consolidarea/dezvoltarea competenţei asistentului personal de a asigura un spaţiu  
 personalizat, în funcţie de necesităţile şi particularităţile beneficiarului  
 
 Tema 4: Supravegherea stării de sănătate a beneficiarului  
 Obiectiv: Consolidarea/dezvoltarea competenţei asistentului personal de a supraveghea şi  
 menţine starea de sănătate a persoanei cu handicap grav  
 
Tema 5: Comunicarea între asistentul personal şi persoana cu handicap  
 Obiectiv: Consolidarea/dezvoltarea competenţei asistentului personal de a comunica eficient cu  
 persoana cu handicap grav, în funcţie de particularităţile acesteia 
 
 Tema 6: Asistarea activităţii şi participării persoanei cu handicap grav în familie şi comunitate  
  Obiectiv: Consolidarea/dezvoltarea competenţei asistentului personal de a antrena şi asista  
 persoana cu handicap grav într-o varietate de activităţi necesare dezvoltării personalităţii   
 acesteia, recuperării, integrării în comunitate, petrecerii timpului liber în acord cu  
 particularităţile şi preferinţele ei  
 
Tema 7: Asistarea integrării şcolare şi a educaţiei permanente  
 Obiectiv: Consolidarea/dezvoltarea competenţei asistentului personal de a sprijini integrarea  
 şcolară/educaţia permanentă a persoanei cu handicap grav  
 
Tema 8: Asistarea integrării profesionale a persoanei cu handicap grav  
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Obiectiv: Consolidarea/dezvoltarea competenţei necesare asistentului personal privind asistarea 
persoanei cu handicap grav în orientarea profesională, ocuparea unui loc de muncă şi menţinerea 
acestuia  
 
 Tema 9: Supravegherea respectării drepturilor persoanei cu handicap  
 Obiectiv: Dezvoltarea competenţei necesare sprijinirii persoanei cu handicap grav în  
 cunoaşterea şi exercitarea drepturilor şi obligaţiilor ce îi revin în calitate de membru al  
 comunităţii 

 

Instruirea include 8  ore / 1 zi. 
 
 
 
LOCUL DE DESFĂŞURARE se va stabili ulterior semnarii contractului, preferabil fiind sediul primariei. 
 
 
MODALITATE DE ÎNSCRIERE 
Pentru informaţii suplimentare şi înscrieri contactaţi: 
Asociaţia Profesională Neguvernamentală de Asistenţă Socială ASSOC 
Tel./Fax: +40-262 222 226; e-mail: assoc@assoc.ro; 
Bd.Unirii nr.28, Baia Mare, Maramureș, România 

Persoana de contact 
UDROIU RADU, TEL.0741597543, email radu.udroiu@assoc.ro 
 
 
Taxă de participare:  100 lei  pentru o persoana  
 
 
 
În urma absolivirii acestei instruiri se eliberează ADEVERINTA DE PARTICIPARE conform AUTORIZATIEI  
seria MM NR.000782 emisa de Autoritatea Natinala pentru Calificari, Comisia de Autorizare Maramures 
in data de 06.02.2013, cod N.C. COR 532203 cu nr. de ordine in Registrul nationala al furnizorilor de 
formare profesionala a adultilor 24/39/06.02.2013. 
 
 
 
 
Vă rugăm să analizaţi oferta noastră de instruire şi să ne daţi un răspuns în acest sens. 
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