
HOTARÂRE   Nr. 463 din 19 mai 2005 
pentru modificarea Normelor metodologice privind conditiile de încadrare, drepturile si 

obligatiile asistentului personal al persoanei cu handicap, aprobate prin Hotarârea 
Guvernului nr. 427/2001 

 
EMITENT: GUVERNUL ROMÂNIEI 
PUBLICATA ÎN: MONITORUL OFICIAL  NR. 484 din  8 iunie 2005 
 
    În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicata, 
 
    Guvernul României adopta prezenta hotarâre. 
 
    ART. 1 
    Normele metodologice privind conditiile de încadrare, drepturile si obligatiile 
asistentului personal al persoanei cu handicap, aprobate prin Hotarârea Guvernului nr. 
427/2001, publicata în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 232 din 7 mai 2001, se 
modifica dupa cum urmeaza: 
    1. Articolul 1 va avea urmatorul cuprins: 
    "ART. 1 
    Asistentul personal al persoanei cu handicap, denumit în continuare asistent personal, 
este persoana care supravegheaza, acorda asistenta si îngrijire copilului sau adultului cu 
handicap grav, pe baza programului individual de recuperare, readaptare si reintegrare 
sociala a persoanei cu handicap, elaborat de comisiile de expertiza medicala a persoanelor 
cu handicap pentru adulti, respectiv de comisiile pentru protectia copilului." 
    2. La articolul 2, litera e) va avea urmatorul cuprins: 
    "e) a absolvit cel putin cursurile învatamântului general obligatoriu, cu exceptia rudelor 
si afinilor pâna la gradul al IV-lea inclusiv ale persoanei cu handicap grav, precum si a 
sotului sau sotiei, dupa caz; în situatii exceptionale, la propunerea asistentului social din 
cadrul aparatului propriu al consiliului local în a carui raza teritoriala îsi are domiciliul sau 
resedinta persoana care urmeaza sa îndeplineasca functia de asistent personal, presedintele 
Autoritatii Nationale pentru Persoanele cu Handicap poate aproba derogarea de la 
îndeplinirea conditiilor de studii si în cazul altor persoane decât cele mentionate mai sus;". 
    3. La articolul 4, literele a) si d) vor avea urmatorul cuprins: 
    "a) sa participe la instructajul anual privind asistenta specifica, organizat de primaria în 
a carei raza teritoriala îsi are domiciliul sau resedinta persoana cu handicap grav, în 
colaborare cu personalul specializat din cadrul inspectiilor regionale; 
    .......................................................................... 
    d) sa sesizeze angajatorul si inspectia regionala despre orice modificare survenita în 
starea fizica, psihica sau sociala a persoanei cu handicap grav, de natura sa modifice 
acordarea drepturilor prevazute de lege;". 
    4. Alineatele (2) si (4) ale articolului 5 vor avea urmatorul cuprins: 
    "(2) Contractul individual de munca se întocmeste în 3 exemplare, câte unul pentru 
fiecare parte contractanta, iar cel de-al treilea exemplar se transmite directiei generale de 
asistenta sociala si protectia copilului, în termen de 5 zile de la încheierea acestuia. 
    .......................................................................... 
    (4) Modalitatile si conditiile de încetare a contractului individual de munca al 
asistentului personal sunt cele prevazute de Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, cu 
modificarile ulterioare, care se aplica în mod corespunzator, adaptate la specificul 



contractului individual de munca al asistentului personal; în cazul decesului persoanei cu 
handicap grav, contractul individual de munca al asistentului personal va înceta de drept." 
    5. Articolul 7 se abroga. 
    6. Anexa la normele metodologice se abroga. 
    ART. 2 
    Hotarârea Guvernului nr. 427/2001 pentru aprobarea Normelor metodologice privind 
conditiile de încadrare, drepturile si obligatiile asistentului personal al persoanei cu 
handicap, publicata în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 232 din 7 mai 2001, cu 
modificarile aduse prin prezenta hotarâre, se va republica, dându-se textelor o noua 
numerotare. 
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