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ANUNŢ 

Direcţia Generalâ de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului, În parteneriat cu 

Autoritatea Naţională pentru Drepturile Persoanelor cu Dizabilităţi, Copii şi Adopţii În 

proiect1UI „TEAM-OP: progres în calitatea îngrijirii alternative a copiilor", vă informează 

că în luna MAI 2021 este deschisă campania de recrutare a persoanelor care doresc să 

devină asistent maternal profesionist. 

Asistentul maternal profesionist este persoana fizică, atestată care asigură prin 
activitateape care o desfăşoară la domiciliul său creşterea, îngrijirea şi educarea, necesare 
dezvoltării armonioase a copiilor pe care îi primeşte în plasament. 

Pot fi atestate ca asistent maternal profesionist numai persoanele sau ambii soţi, care 
îndeplinesc următoarele conditii: 

a) au capacitate deplină de exerciţiu;
b) prin comportamentul lor în societate, starea sănătăţii şi profilul lor psihologic, prezintă

garanţii pentru îndeplinirea corectă a obligaţiilor care revin unui părinte, referitoare la creşterea, 
îngrijirea şi educarea copiilor săi; 

c) au în folosinţă o locuinţă care acoperă necesităţile de preparare a hranei, igienă,
educaţie şi odihnă ale utilizatorilor săi, inclusiv cele ale copiilor care urmează a fi primiţi în 
plasament; 

d) au urmat cursurile de formare profesională organizate de serviciul public specializat
pentru protecţia copilului sau organismul privat autorizat care efectuează evaluarea pentru 
acordarea atestatului de asistent maternal profesionist. 

Nu poate fi asistent maternal profesionist: 
a) persoana care a suferit o condamnare prin hotărâre judecătorească rămasă definitivă,

pentru să:vârşirea cu intenţie a unei infracţiuni; 
b) părintele decăzut din drepturile părinteşti sau cel al cărui copil a fost declarant

abandonat prin hotărâre judecătorească rămasă definitivă; 
c) persoana care suferă de boli cronice transmisibile.

Conform Legii 272/2004, privind protecţiaşi promovarea drepturilor copilului, art. 64, al. 
3, lit. c, la stabilirea măsurii de plasament la asistentul maternal profesionist, se va urmări 
menţiner,;:afraţilor împreună. 

Solicitanţii vor depune la sediul Serviciul management de caz pentru copil, Monitorizare 
servicii sociale (Tulcea, str. Alunişului, nr. 15, et.1/clădirea Centrului maternal Tulcea) dosarul 
va cuprinde: 

CERERE DE EVALUARE A CAPACITĂŢII DE A DEVENI A.M.P (formular tipizat 
ca1re se completează la sediul serviciului) 
CURRICULUM VITAE (formular tipizat care se completează la sediul serviciului) 
copii de pe actele de stare civilă şi de pe actele de studii ale solicitantului; 



o scurtă prezentare a persoanelor cu care locuieşte solicitantul, în care să se menţioneze
numele, prenumele si data naşterii acestora, precum şi, după caz, gradul lor de rudenie cu
solicitantul;
certificate medicale eliberate de policlinica de care aparţin, care să prezinte o evaluare
completă a stării de sănătate a solicitantului si a persoanelor menţionate la lit. b);
certificate de cazier judiciar ale solicitantului si ale persoanelor cu care acesta locuieşte;
un document care să ateste dreptul de folosinţă al solicitantului asupra locuinţei, respectiv
copie legalizată de pe titlul de proprietate sau de pe contractul de închiriere, declaraţie
autentificată a titularului dreptului de proprietate sau al contractului de închiriere prin
care acesta recunoaşte solicitantului un drept de folosinţă asupra locuinţei, cunoscând
specificul activităţii pe care solicitantul urmează să o desfăşoare ca asistent maternal
profesionist, sau, după caz, copie legalizată de pe contractul de subînchiriere, încheiat în
condiţiile legii;

Asistentul maternal profesionist are următoarele drepturi şi obligaţii: 

✓ Să beneficieze de un alariu de bază conform prevederilor legale în vigoare; la care se
vor adăuga sporuri (vechime, plasament copii cu handicap, plasament doi copii, etc), iar
copilul luat în plasam nt primeşte alocatie de stat şi alocaţie de plasament

✓ ă primea că consiliere şi prijin din partea angajatorului pentru îndeplinirea obligaţiilor
c, îi revin cu privire la copilul aflat în pia ament;

✓ ă a igure creşterea îngrijirea şi educarea copilului în vederea unei dezvoltări
armonioa e- fizice, psihice şi afective a acestuia;

✓ li asigure integrarea copilului în familia sa, aplicându-i un tratament egal cu cel al
celorlalti membrii ai familiei;

✓ ă înscrie opilul la medicul de familie;
✓ ă ră pundă de integritatea fizică a copilului;
✓ l\ contribuie la pregătirea reintegrării copilului în familia natural sau integrarea în

familia adoptivă·
✓ S�i participe la cursurile de perfecţionare organizate de angajator;
✓ S�t prezinte anual CPC un certificat medical din care să rezulte că starea sa de sănătate şi

a persoanelor cu care locuieşte permite continuarea activităţii în calitate de AMP;
✓ Să. respecte obligaţiile prevăzute de fişa postului.
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