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Către  

Consilile Județene  
În atenția primăriilor 
În atenția DGASPC-urilor 

 
 
Referitor: respectarea drepturilor salariale ale asistenților personali ai persoanelor cu 
handicap, indemnizația lunară a  persoanelor cu handicap și a părinţilor sau reprezentanţilor 
legali ai copilului cu handicap grav care au optat între asistent personal şi primirea unei 
indemnizaţii lunare pentru persoana cu handicap grav, indemnizaţia de însoțitor pentru 
adultul cu handicap vizual grav. 
 
 
Personalul salariat al sistemului de asistența socială a beneficiat în cursul anului 2015 de 
majorări salariale ca urmare a prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 70/2014  
aprobată prin Legea nr. 185/2015, ale Hotărârii nr. 1091/2014, ale Ordonanței de urgență a 
Guvernului nr. 27/2015 și ale Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 35/2015 aprobată prin 
Legea nr. 293/2015.  
 
Legea nr. 293/2015 prevede la art. II alin. (1) că ”începând cu drepturile aferente lunii 
decembrie 2015, cuantumul brut al salariilor de bază/soldelor funcției de bază/salariilor 
funcției de bază/ indemnizațiilor de încadrare de care beneficiază personalul din cadrul 
sistemului public de asistență socială, astfel cum este definit în Ordonanța de urgență a 
Guvernului nr. 70/2014 privind salarizarea personalului din cadrul sistemului public sanitar și 
sistemului public de asistență socială în anul 2015, cu modificările ulterioare, aprobată cu 
modificări și completări prin Legea nr. 185/2015, se majorează cu 25% față de nivelul 
acordat pentru luna septembrie 2015”.  
 
Prevederile de mai sus se aplică în mod corespunzator și în cazul asistenților personali 
ai persoanelor cu handicap grav, care se majorează cu 25% față de nivelul acordat 
pentru luna septembrie 2015.  
  
Astfel, începând cu 1 ianuarie 2016, salariul de bază pentru funcția de asistent social 
debutant cu studii medii, la care se asimilează și salariile asistenților personali ai 
persoanelor cu handicap, indemnizația lunară a  persoanelor cu handicap și a părinţilor 
sau reprezentanţilor legali ai copilului cu handicap grav care au optat între asistent 
personal şi primirea unei indemnizaţii lunare pentru persoana cu handicap grav și 
indemnizaţia de însoțitor pentru adultul cu handicap vizual grav, are următoarele 
valori: 
 

- 1313 lei brut, respective 969 lei net, dacă nu beneficiază de prevederile 
Ordonanței 27/2015 anterior lunii octombrie 2015 

- 1470 lei brut, respectiv 1079 lei net, dacă beneficiază de prevederile Ordonanței 
27/2015  

 



 
 
 
Prin urmare, vă solicităm respectarea drepturilor salariale ale asistenților personali ai 
persoanelor cu handicap grav, persoanelor cu handicap și a părinţilor sau reprezentanţilor 
legali ai copilului cu handicap grav care au optat între asistent personal şi primirea unei 
indemnizaţii lunare, potrivit prevederilor art.42, alin (4) din Legea nr. 448/2006 privind 
protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare. 
 
Conform art.37 alin (1) lit a) din Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea 
drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 
pe perioada îngrijirii şi protecţiei persoanei cu handicap grav, pe baza contractului individual 
de muncă, salariul de bază al asistentului personal este stabilit potrivit dispoziţiilor legale 
privind salarizarea asistentului social cu studii medii din unităţile de asistenţă socială din 
sectorul bugetar, altele decât cele cu paturi, precum şi spor de vechime şi alte sporuri aferente 
acordate în condiţiile legii.  
Autorităţile administraţiei publice locale au obligaţia să prevadă şi să garanteze în bugetul 
local sumele necesare din care se suportă salarizarea, precum şi celelalte drepturi cuvenite 
asistentului personal, potrivit legii. (Art. 40 (1) din Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi 
promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare) 
 
Art. 43 alin (1) și (2) din Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor 
persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările şi completările ulterioare precizează 
că, indemnizaţia lunară prevăzută la art. 42 alin. (4) este în cuantum egal cu salariul net al 
asistentului social debutant cu studii medii din unităţile de asistenţă socială din sectorul 
bugetar, altele decât cele cu paturi iar plata indemnizaţiei lunare se asigură de primăriile în a 
căror rază teritorială îşi are domiciliul sau reşedinţa persoana cu handicap grav. 
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