IN ATENŢIA PERSOANELOR INTERESATE SĂ DEVINĂ "ASISTENŢI MATERNALI
PROFESIONIŞTI" (ANGAJAŢI AI DIRECŢIEI GENERALE DE ASISTENŢĂ
SOCIALĂ ŞI PROTECŢIA COPILULUI)
Asistentul maternal profesionist (AMP) este persoana fizică, atestată, care asigură prin activitatea
pe care o desfăşoară la domiciliul său creşterea, îngrijirea şi educarea, necesare dezvoltării
armonioase a copiilor primiţi în plasament.
Condiţiile pe care trebuie să le îndeplinească persoanele interesate sunt:
1. Să aibă capacitate deplină de exerciţiu;
2. Să aibă domiciliul în judeţul Sibiu şi să aibă acces la servicii medicale şi servicii educative;
3. persoana prin comportamentul său în societate, starea sănătăţii şi profilul psihologic, prezintă
garanţii pentru îndeplinirea corectă a obligaţiilor care revin unui părinte, referitoare la creşterea,
îngrijirea şi educarea copiilor săi;
4. solicitantul să aibă în folosinţă o locuinţă care acoperă necesităţile de preparare a hranei,
igienă, educaţie şi odihnă ale utlizatorilor săi, inclusiv cele ale copiilor care urmează a fi primiţi
în plasament, în plasament în regim de urgență;
5. persoana să fie absolventă a minim 10 clase;
6. cel puţin unul dintre membrii familiei să aibă un venit stabil;
7. persoana să aibă aptitudini şi disponibilitatea de a lucra inclusiv cu copii de vârstă mică şi
foarte mică (0-3 ani), cu copii cu dizabilităţi, copii cu cerinţe educative speciale şi cu copii cu
tulburări de comportament;
8. să existe acordul din partea tuturor membrilor familiei;
9. să manifeste o atitudine non-discriminatorie indiferent de vârsta copilului, apartenenţa etnică,
religie, stare de sănătate;
10. să existe acceptare şi înţelegere atît din partea solicitantului cît şi din partea persoanelor care
locuiesc cu acesta cu privire la necesitatea colaborării cu familia biologică sau adoptivă a
copilului;
11. solicitantul să nu fi fost asistent maternal profesionist căruia i s-a retras atestatul sau care nu a
fost reatestat datorită neîndeplinirii corespunzătoare a sarcinilor de serviciu;
12. solicitantul care desfășoară o activitate salarizată, alta decât cea de asistent maternal
profesionist, poate deveni asistent maternal profesionist numai cu condiția încetării contractului
individual de muncă, pe baza căruia își desfășoară respectiva activitate salarizată; persoana
implicată în orice alte activităţi care îi limitează timpul pe care trebuie să îl acorde copiilor
plasaţi;
13. Solicitantul să aibă capacitatea și disponibilitatea de a lucra în condiții de stres sau speciale
(plasament în regim de urgență);
14. Solicitantul să aibă capacitatea şi disponibilitatea de a primi 2 copii în plasament, cu excepţia:
a) Situaţiei în care asistentul maternal are în plasament un copil cu handicap grav/accentuat;
b) Asistentul maternal a adoptat un copil, poate refuza al doilea copil pe o perioadă de 2 ani,
perioadă în care are loc monitorizarea postadopţie; în această situaţie atestatul se va elibera pe o
perioadă de 2 ani.
c) La angajare, dacă asistentul maternal primeşte în plasament un copil cu vârsta cuprinsă între 0
-3 ani, poate refuza , pe o perioadă de maxim un an primirea în plasament al celui de –al doilea
copil; atestatul se eliberează pe o perioadă de un an.

NU POATE FI ASISTENT MATERNAL PROFESIONIST:
- persoana care a suferit o condamnare prin hotărâre judecătorească, rămasă definitivă pentru
săvârşirea unei infracţiuni care ar face-o incompatibilă cu profesia de asistent maternal
profesionist;
- părintele decăzut din drepturile părinteşti sau căruia i-au fost interzise sau limitate drepturile
părinteşti prin hotărâre judecătorească rămasă definitivă şi irevocabilă;
- persoana care suferă de boli cronice psihice sau boli cronice transmisibile;
- persoana care are proprii copii daţi în plasament.
Persoanele interesate trebuie să se prezinte la sediul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi
Protecţia Copilului Sibiu (Sibiu, str. Mitropoliei, nr.2), la Serviciul Management de caz pentru
Asistenţă Maternală (tel.0269.23.20.66 int.43) pentru a primi toate informaţiile necesare şi a fi
consiliaţi de specialiştii serviciului.
După etapa de informare, persoanele interesate vor întocmi un dosar, se va realiza evaluarea
persoanei şi familiei, persoana va urma un stagiu de pregătire în asistenţă maternală, iar la final,
după caz, se va propune atestarea ca asistent maternal profesionist de către Comisia pentru
Protecţia Copilului Sibiu şi angajarea din momentul în care iau în plasament copilul/copiii.

PROCEDURA DE ATESTARE CA ASISTENT MATERNAL PROFESIONIST
1. Cererea va fi evaluată de Serviciul Public Specializat pentru Protecţia Copilului, în termen de
90 de zile de la data înregistrării. Evaluarea cuprinde elementele sociale, psihologice şi medicale
ale capacităţii solicitantului, care vor fi determinate prin:
- interviuri luate solicitantului şi persoanelor cu care acesta locuieşte, de către un asistent social şi
de către un psiholog, prin care se determonă profilul psihologic al solicitantului, motivaţia
acestuia de a deveni AMP şi poziţia persoanelor cu care acesta locuieşte faţă de implicaţiile
desfăşurării acestei activităţi;
- vizite la domiciliul solicitantului;
- recomandări ale vecinilor, cunoscuţilor, rudelor solicitantului, precum şi ale reprezentanţilor
autorităţii publice locale de la domiciliul acestuia, cu privire la comportamentul social al
solicitantului;
- orice investigaţii suplimentare care sunt considerate utile de evaluator;
2. Înaintea obţinerii atestatului de asistent maternal profesionist, candidaţii trebuie să efectueze
cursul de formare profesională cu o durată de minim 60 de ore, organizat gratuit de DGASPC
Sibiu.
3. După evaluarea performanţelor în cadrul cursurilor de formare profesională, solicitantul
adresează Comisiei pentru Protecţia Copilului de la domiciliul său, o cerere de eliberare a
atestatului de asistent maternal profesionist. Cererea se soluţionează în termen de 15 zile de la
data înregistrării.
4. Propunerea de eliberare a atestatului va menţiona numărul maxim de copii pe care acesta îi
poate primi simultan în plasament sau plasament în regim de urgenţă, grupa de vârstă şi sexul
copiilor, precum şi capacitatea solicitantului de a îngriji copii cu handicap/dizabilităţi, infectaţi cu
HIV sau bolnavi SIDA, în funcţie de cererea formulată de solicitant.
5. Atestatul de asistent maternal profesionist se eliberează pentru o perioadă de 3 ani. Atestatul va
menţiona datele de identificare ale titularului, durata de valabilitate a atestatului, numărul maxim
de copii care pot fi primiţi simultan în plasament sau plasament în regim de urgenţă, grupa de
vârstă şi sexul copiilor, precum şi capacitatea solicitantului de a îngriji copii cu
handicap/dizabilităţi, infectaţi cu HIV sau bolnavi SIDA.
6. Plasamentul sau plasamentul în regim de urgenţă a unui număr de copii mai mare decât cel
prevăzut în atestat este interzisă, cu excepţia cazului în care copiii daţi în plasament sau
plasament în regim de urgenţă sunt fraţi.
7. Atestatul poate fi reînnoit, suspendat sau retras de Comisia pentru Protecţia Copilului, la
propunerea temeinic motivată a Serviciului Public Specializat pentru Protecţia Copilului care
supraveghează activitatea asistentului maternal profesionist.
8. După obţinerea atestatului, asistentul maternal profesionist îşi va desfăşura activitatea în baza
unui contract individual de muncă, acesta având un caracter special, specific protecţiei copilului,
la care se anexează o Convenţie de plasament pentru fiecare copil primit în plasament, sau
plasament în regim de urgenţă.
9. Contractul individual de muncă se încheie pe o perioadă de 3 ani, respectiv, perioada de
valabilitate a atestatului.
10. Executarea contractului individual de muncă începe la data primei hotărâri de plasament, sau
dispoziții de plasament în regim de urgenţă a unui copil la asistent maternal profesionist.
11. Comisia pentru Protecţia Copilului poate decide suspendarea sau retragerea atestatului de
asistent maternal profesionist, dacă nu mai sunt îndeplinite condiţiile care au stat la baza eliberării
acestuia, sau dacă asistentul maternal profesionist nu respectă obligaţiile prevăzute de lege.

Asistentul maternal profesionist este persoana fizică, atestată de către Comisia pentru Protecţia
Copilului care asigură prin activitatea pe care o desfăşoară la domiciliul său, creşterea, îngrijirea
şi educarea, necesare dezvoltării armonioase a copiilor pe care îi primeşte în plasament.
Ce presupune această profesie
 O persoană atestată şi special pregătită pentru a creşte, îngriji şi educa la domiciliul său a
doi copii sau a unui copil incadrat intr-o categorie de handicap.
 O alternativă benefică la îngrijirea în instituţii a copiilor
 O formă de ocrotire temporara
 Pregătirea copiilor pentru viaţa de familie, pentru reintegrarea lor în familia naturală sau
pentru integrarea în familia de adopţie
Care sunt drepturile asistentului maternal profesionist
 Îşi desfăşoară activitatea în baza unui contract de muncă încheiat cu Direcţia Generală de
Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului ;
 Drepturi băneşti conform legislaţiei în vigoare
 Drepturile de personal prevăzute de legislaţia muncii, pe perioada existenţei raporturilor
de muncă;
 Dreptul la consiliere şi la sprijin din partea specialiştilor Direcţiei Generale de Asistenţă
Socială şi Protecţia Copilului;
Care sunt obligaţiile asistentului maternal profesionist
 să asigure creşterea, îngrijirea şi educarea copiilor primiţi în plasament în vederea
dezvoltării armonioase (fizică, psihică, afectivă şi intelectuală) a acestora;
 să înţeleagă necesităţile specifice ale copiilor pe care îi ocroteşte temporar;
 să ajute copilul să depăşească posibilele dificultăţi emoţionale sau de comportament;
 să asigure integrarea copiilor în familia sa, aplicându-le un tratament egal cu al celorlalţi
membrii din familie;
 să asigure integrarea copiilor în viaţa socială;
 să contribuie la pregătirea reintegrării copiilor în familia lor naturală sau la integrarea
acestora în familia adoptivă;
 să încurajeze menţinerea legăturilor copilului cu familia naturală şi să colaboreze cu
aceasta în stabilirea planurilor legate de copil;
 să se prezinte împreună cu copilul la sediul Serviciului Alternative Familiale, ori de câte
ori este solicitat ;
 să asigure continuitatea activităţii desfăşurate şi în perioada efectuării concediului legal de
odihnă, cu excepţia cazului în care separarea de copiii plasaţi pentru această perioadă este
autorizată de către angajator;
 să păstreze confidenţialitatea informaţiilor pe care le primeşte cu privire la copiii primiţi
în plasament;
 să participe la cursurile de pregătire profesională şi de specializare organizate de
angajator;
 să înţeleagă natura temporară a măsurii de plasament a copiilor;
 să colaboreze cu asistentul social si psihologul în toate aspectele ce privesc copilul şi
familia sa naturală şi să permită acestora monitorizarea activităţii lor profesionale şi a
evoluţiei copilului în familia lor;
 să informeze de îndată asistentul social responsabil de caz cu privire la orice schimbare
survenită în situaţia lor personală, familială sau socială care ar putea să influenţeze
cresterea si dezvoltarea copilului sau orice problema legata de copilul aflat in plasament.

În procesul de evaluare a solicitantului vor fi avute în vedere, în mod obligatoriu,
urmatoarele aspecte:
1. Solicitantii trebuie sa aibă capacitate deplina de exercitiu.
2.Solicitanţii nu pot fi persoane care locuiesc singure.
3.Conditii materiale
Locuinţa
Solicitantii trebuie sa aiba drept de folosinta asupra locuintei (acest lucru va fi demonstrat cu
acte).
Locuinta trebuie
 sa fie salubra, foarte curată şi îngrijită, luminoasă, sa dispuna de spatiu suficient pentru
asigurarea intimitatii tuturor celor care locuiesc în ea, ( camere separate care să acopere
necesităţile de odihnă şi de educaţie ale utilizatorilor- inclusiv ale copiilor care urmează să
fie primiţi în plasament), cu pat şi dulap separat pentru fiecare copil
 să cuprindă dependinte corespunzatoare pentru prepararea hranei (bucătărie), pentru igienă
(baie), apă curentă.
 să fie amplasată într-o zonă în care :
o există toate facilitatile necesare creşterii şi educării copiilor (magazine, grădiniţă,
şcoală, spaţii de joacă, cabinet medical)
o există posibilitatea de acces a maşinilor
o există un ambient sigur pentru asigurarea sanatatii si bunastarii copiilor
Camera destinată copiilor nu poate f : sufrageria/ living-ul(spaţiu ce este destinat întregii familii),
bucătăria
Venitul
Solicitanţii trebuie să aibă venituri suficiente pentru a asigura un trai decent întregii familii
Nu pot fi acceptaţi solicitanţi care au un venit mai mic de 150 lei pentru fiecare membru al
familiei.
4. Starea de sanatate
Starea de sanatate a solicitantului, precum si a tuturor celor care locuiesc împreuna cu acesta
trebuie sa fie buna, fara probleme medicale care pot afecta capacitatea de îngrijire a copilului
plasat. În acest scop, solicitantul si persoanele care locuiesc cu acesta obtin un certificat medical
de evaluare completa a starii de sanatate (inclusiv analize de sânge, radiografii pulmonare,
certificat LSM).
5. Aptitudini parentale
Solicitantul trebuie să dovedească răbdare, înţelegere, altruism, disponibilitate afectivă,
flexibilitate, înţelegerea necesităţilor copiilor, disponibilitate pentru joc, îngrijire, educaţie,
capacitate de stimulare psiho-motrică şi cognitivă a copiilor, capacitate de relaţionare şi
comunicare.
Nu pot fi acceptaţi solicitanţii
 care au avut probleme de delincvenţă cu proprii copii, au copii violenţi, reticenţi faţă
de un copil nou venit în familie
 în cazul cărora există dovezi de neglijenţă sau abuz asupra propriilor copii.
6.Profilul moral
Solicitantul si persoanele care locuiesc cu acesta trebuie sa dovedeasca trasaturi pozitive de
caracter, relatii sociale bune în comunitate, precum si faptul ca nu au suferit condamnari ramase
definitive prin hotarâre judecatoreasca, pentru savârsirea cu intentie a unei infractiuni care i-ar
face incompatibili cu exercitarea profesiei de AMP.
Solicitanţii şi persoanele care locuiesc cu acesta trebuie să dea o declaraţie pe proprie răspundere
că nu au fost decăzuţi din drepturile părinteşti şi nu au copii care au fost declaraţi abandonaţi prin

hotărâre judecătorească, că nu există acte de violenţă în familiile lor şi nu consumă băuturi
alcoolice şi droguri.
Să dovedească maturitate şi spirit de înaltă responsabilitate faţă de copil.
7. Solicitantul si persoanele care locuiesc cu acesta trebuie să accepte si să înteleagă
necesitatea colaborarii cu familia biologica sau adoptiva a copilului.
8. Potentialii AMP trebuie sa manifeste o atitudine non-discriminatorie fata de persoanele cu
nevoi speciale si fata de minoritatile etnice.
9. Solicitanţii trebuie să aibă o experienta anterioara cu proprii copii sau experienta în
ocrotirea altor copii, batrâni, bolnavi, persoane cu handicap. Să deţină cunoştinţe teoretice şi
practice de bază despre îngrijirea, educarea şi socializarea copiilor.
10. Solicitanţii trebuie să aibă disponibilitate de a lucra cu doi copii sau cu un copil încadrat
într-o categorie de handicap.
Conform H.G. nr.679/2003 nu poate fi asistent maternal profesionist:
 Persoana care a suferit o condamnare prin hotărâre judecătorească rămasă definitivă, pentru
săvârşirea cu intenţie a unei infracţiuni;
 Părintele decăzut din drepturile părinteşti sau cel al cărui copil a fost declarat abandonat
prin hotărâre judecătorească rămasă definitivă;
 Persoana care suferă de boli cronice transmisibile;
Asistentul maternal profesionist nu poate fi rudă cu copilul pe care îl primeşte în plasament.
O persoană care îngrijeşte un copil nu poate deveni asistent maternal profesionist pentru copilul
respectiv.
Nu poate deveni asistent maternal profesionist persoana care are copii sau rude până la gradul IV
pentru care Instanţa/CPC a luat o măsură de ocrotire.
Persoana care desfăşoară o activitate salarizată, poate deveni asistent maternal profesionist numai
cu condiţia încetării contractului individual de muncă pe baza căruia îşi desfăşoară respectiva
activitate salarizată.
Atestatul de asistent maternal profesionist se eliberează de către Comisia pentru Protecţia
Copilului pentru o perioadă de 3 ani.
Atestatul poate fi reînnoit, suspendat sau retras de Comisia pentru Protecţia Copilului, la
propunerea temeinic motivată a specialiştilor DGASPC care supraveghează activitatea
asistentului maternal profesionist.
Activitatea persoanelor atestate ca AMP se desfăşoară în baza unui contract individual de muncă.
Contractul individual de muncă se încheie pe perioada de valabilitate a atestatului.
Executarea contractului individual de muncă începe pe data primei hotărâri de plasament a unui
copil la asistent maternal profesionist.
Contractul individual de muncă se suspendă sau încetează în cazurile prevăzute de legislaţia
muncii, precum şi în cazul suspedării, retragerii sau încetării atestatului

