CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TIMIȘOARA
DIRECȚIA DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ A MUNICIPIULUI TIMIȘOARA

,,În slujba oamenilor”

DECLARAŢIE
privind obligația asistentului personal de a respecta prevederile art. 38 din Legea 448/2006 privind protecția și
promovarea drepturilor persoanelor cu handicap
Subsemnatul,____________________________________,domiciliat
în______________________
_
______________________,str._____________, nr.___bl.___, sc.____, ap.____,judeţul____________,posesor al / a
buletinului / cărţii de identitate seria______, nr.________, eliberat /a de către__________________, la data de
__________________, am luat la cunoştintă despre prevederile art.38 din Legea nr.448/2006*
*Art. 38, Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap:
Asistentul personal are următoarele obligații principale:
a) să participe, o data la 2 ani, la instruirea organizată de angajator;
b) să semneze un angajament, ca act adițional la contractul individual de muncă, prin care îşi asumă răspunderea
de a realiza integral planul de recuperare pentru copilul cu handicap grav, respectiv planul individual de servicii
al persoanei adulte cu handicap grav;
c) să presteze pentru persoana cu handicap grav toate activităţile si serviciile prevăzute in contractul individual de
munca, in fisa postului si in planul de recuperare pentru copilul cu handicap grav, respectiv in planul individual
de servicii al persoanei adulte cu handicap grav;
d) să trateze cu respect , buna-credința si înțelegere persoana cu handicap grav si sa nu abuzeze fizic, psihic sau
moral de starea acesteia;
e) să comunice direcțiilor generale de asistenta sociala si protecția copilului județene, respectiv locale ale
sectoarelor municipiului București, in termen de 48 de ore de la luare la cunoștintă, orice modificare survenita
in starea fizica, psihica sau sociala a persoanei cu handicap grav si alte situații de natura sa modifice acordarea
drepturilor prevăzute de lege.
SI
Declar pe proprie răspundere, cunoscând prevederile art. 292*, Cod Penal, ca voi respecta obligațiile prevăzute la
art.38 din Legea nr.448/2006 privind protecția si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap:
Dau prezenta declarație in vederea angajării in funcția de asistent personal la persoana cu handicap
grav__________________________________________________.
*Art. 292, Cod Penal:
Declararea necorespunzătoare a adevărului, făcuta unui organ sau instituții de stat ori unei alte unități dintre cele la
care se refera art. 145, in vederea producerii unei consecințe juridice, pentru sine sau pentru altul, atunci cand, potrivit
legii ori împrejurărilor, declarația făcuta servește pentru producerea acelei consecințe se pedepsește cu închisoare de la 3
luni la 2 ani sau cu amenda.
TIMISOARA,
DATA,

SEMNATURA

*Sediu administrativ: Str. Ioan Plavosin Nr. 21 Tel: 0356/416050 Fax: 0356/416049
Sediu social: Bulevardul Regele Carol I, nr.10 Tel/fax 0256/220583
e-mail: dastimisoara@gmail.com

