
N r.________/____________ 

 

 

 

DOAMNĂ  DIRECTOR 

 

  Subsemnatul(a)________________________________ domiciliat(ă) în 
localitatea ______________________, str. (sat)________________ nr. ____, bl. ___, sc.___, 

et. ___, ap. ___, judeţul ________________________, posesor al B.I./C.I. seria ____, nr. 

___________, eliberat(ă) la data de ___________ de către ______________________, telefon 

nr. __________________________, solicit să fiu angajat(ă) ca asistent personal pentru 

________________________________________, persoană  cu handicap, conform 

certificatului (deciziei, hotărârii) nr. _________/____________ emis de 

___________________. 

Grad de rudenie cu persoana asistată__________________________________. 

 De asemenea, mă oblig să aduc la cunoștință, orice modificare survenită în situația 

persoanei cu handicap (în caz de deces se va prezenta certificatul de deces in maxim 5 zile de la 

producerea evenimentului). În cazul în care nu respect obligațiile voi suporta rigorile legii.  

 

 Anexez următoarele documente pentru dosarul de angajare:  

1. Copie de pe actele de identitate și de stare civilă; (B.I./C.I., certificat de naștere, certificat de 
căsătorie); 

2. Copie de pe actele de studii;  

3. Cazier judiciar;  

4. Adeverinţă medicală eliberată de medicul de familie sau fisa de aptitudini eliberata de 

cabinetul de medicina muncii prin care sa ateste starea de sanatate corespunzatoare  

5. Acordul persoanei cu handicap sau, după caz, al reprezentantului legal al acesteia ori al 

familiei, exprimat în scris, pentru angajare;  

6. Carnetul de muncă sau adeverința de vechime (dacă solicitantul nu a mai lucrat, completează 
o declarație pe propria răspundere în care să se specifice această situație);  

7. Declarație pe propria răspundere că va respecta obligațiile prevăzute la art. 38 din Legea 

448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap; 

8. Angajamentul, pe propria răspundere, de a anunţa, în termen de 2 zile, orice modificare, 

precum şi orice altă situaţie de natură să împiedice realizarea obligaţiilor faţă de persoana aflată 
în îngrijire, supraveghere şi ajutor permanent; 
9. B.I./C.I. persoană cu handicap; 

10. Anchetă socială (se solicită de la asistentul social din cadrul DAS Negrești); 
11. Extras de cont BCR 

12. Certificat încadrare în grad de handicap. 

 

 

 

  Data,       Semnătura, 


