
                                                                     Anexa nr.1 la Dispoziţia 9 /30.01.2020 

              a Primarului comunei Rebra 

    

 

          APROB, 

          PRIMAR 

            ŞTEFAN   DANCI 

PRIMĂRIA  COMUNEI  REBRA 

 

1.DENUMIREA POSTULUI:          ASISTENT PERSONAL PERSOANA CU HANDICAP 

 

  2. FUNCŢIA :      ASISTENT PERSONAL  

 

3. NIVELUL POSTULUI:               -de execuţie    

 

4. NUMELE ŞI PRENUMELE:      IGNAT ONIȚA 

 

5. RELAŢII DE SUBORDONARE: -Inspector , PAVELEA IOAN-RADU 

 

6. ATRIBUŢII  DE  SERVICIU: 

 
 -Asistentul personal al persoanei cu handicap este persoana care supraveghează, 

acorda asistenta si îngrijire permanenta copilului  cu handicap grav. 

Asistentul personal are, in raport cu persoana cu handicap căreia ii acorda supraveghere, 

asistenta si îngrijire permanenta, următoarele obligaţii: 

    a) de a presta persoanei cu handicap toate activitatile si serviciile prevăzute in contractul 

individual de munca încheiata cu Primăria comunei Rebra 

    b) de a trata cu respect, buna-credinţa si intelegere persoana cu handicap si de a nu abuza 

fizic sau moral de starea de incapacitate in care se gaseste aceasta; 

    c) de a sesiza Primăria comunei Rebra si inspectoratul de stat teritorial pentru persoanele cu 

handicap despre orice modificare survenita in starea fizica, psihica sau sociala a persoanei cu 

handicap, de natura sa modifice acordarea drepturilor sau a accesibilitatilor prevăzute de 

legislaţia in domeniu. 

 

7.ATRIBUTII SPECIALE 

 
- asigura alimentaţia corespunzătoare deficientei; 

-serveste masa respectand orele de masa, asigurând vesela si condiţiile igenico-sanitare 

necesare; 

- alimentează direct sau sprijină persoana cu handicap daca are nevoie de acest ajutor 

urmărind educarea si formarea deprinderilor autonome; 

- asigura igiena corporala a bolnavilor, a lenjeriei de corp, articolelor de imbracaminte, 

lenjeriei de pat si a cazarmamanetului, dupa caz insoteste bolnavul la grupul sanitar, 

baie etc. 

- participa activ la umanizarea  condiţiilor de viata a persoanei îngrijite, implicându-se 

permanent in viata cotidiana 

- asigura tratamentele prescrise de medici, sesizant la timp semnele de boala sau 

acutizare si la masurile ce se impun. 



- respecta si sprijină  realizarea planurilor de recuperare indicate de specialişti in 

Kineoterapie, ergoterapie, terapie ocupationala initiata de centrele de recuperare 

- stimulează personalitatea persoanei pe care o are in intretinere stabilind reacţii afective 

cu acesta; 

- participa la formele de pregătire profesionala organizate de către Inspectoratul de Stat 

Teritorial pentru Persoanele cu Handicap 

- executa si alte sarcini specifice profilului postului pe care il ocupa, dispuse de medici 

sau Inspectoratul de Stat Teritorial pentru Persoanele cu Handicap ori impuse de 

natura handicapului, de starea persoanei cu handicap. 

       -să asigure creşterea şi îngrijirea corespunzătoare a persoanei cu handicap; 

       -      să respecte şi/sau să urmeze activităţile şi serviciile prevăzute în planul de recuperare 

pentru copilul cu handicap, respectiv în planul individual de servicii al adultului cu handicap; 

      -     să însoţească persoana cu handicap, la termenul necesar sau la solicitare, pentru evaluare 

şi eevaluare, la comisiile cu competenţă în domeniu; 

       -să se prezinte la solicitarea direcţiilor generale de asistenţă socială şi protecţia copilului 

judeţene 

       -să colaboreze cu asistenţii sociali şi specialiştii care au ca scop recuperarea, reabilitarea, 

orientarea profesională şi integrarea socială; 

        - să comunice direcţiilor generale de asistenţă socială şi protecţia copilului judeţene, în 

termen de 48 de ore de la luarea la cunoştinţă, orice modificare cu privire la gradul de handicap, 

domiciliu sau reşedinţă, starea materială, precum şi alte situaţii de natură să modifice  

acordarea drepturilor prevăzute de lege. 

Întocmit de : 
Numele si prenumele : CALINI VASILE 

            Funcţia publica de conducere : Secretar  general Comuna Rebra 

            Semnătura …………………………………….. 

            Data întocmirii :30.01.2020 

Luat la cunoştinţa de ocupantul postului : 
 Numele si prenumele : IGNAT ONIȚA 

            Semnătura :……………………………………. 

             Data :  30.01.2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


