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Direcția Generală de Asistență Socială si Protecția Copilului Brașov selectează în vederea atestării 

si angajării  persoane dornice și capabile de a profesa ca asistenți maternali profesioniști. 

 

Asistentul maternal profesionist este persoana atestată (de către Comisia pentru Protecția 

Copilului) care asigură prin activitatea pe care o desfăşoară la domiciliul său, creşterea, îngrijirea 

şi educarea copiilor pe care îi primeşte în plasament. 

 

Pentru a fi atestată ca  asistent maternal profesionist, o persoană trebuie să îndeplinească 

următoarele condiții minime: 

 să aibă disponibilitate şi capacitate de a primi în plasament unul sau doi copii; 

 să nu aibă copii în îngrijire mai mici de 3 ani; 

 să dispună  de spațiu care să acopere necesităţile de odihnă şi de educaţie ale utilizatorilor; 

 să aibă venituri suficiente pentru a asigura un trai decent întregii familii; 

 sa aibă o stare de sănătate foarte bună; 

 să dovedească răbdare, înţelegere, altruism, disponibilitate afectivă, flexibilitate, 

înţelegerea nevoilor copiilor, disponibilitate pentru joc, îngrijire, educaţie, capacitate de 

stimulare psiho-motrică şi cognitivă, capacitate de relaţionare şi comunicare. 

 să aibă o experiență anterioară cu copiii proprii sau experiență în ocrotirea altor copii, 

batrâni, bolnavi, persoane cu nevoi speciale (încadrate în grad de handicap). Să deţină 

cunoştinţe teoretice şi practice de bază despre îngrijirea, educarea şi socializarea copiilor. 

 să dovedească trăsături pozitive de caracter, relații sociale bune în comunitate, precum si 

faptul ca nu au suferit condamnari rămase definitive prin hotarâre judecătorească, pentru 

săvârșirea cu intenție a unei infracțiuni care i-ar face incompatibili cu exercitarea profesiei 

de AMP. 

 să manifeste o atitudine non-discriminatorie față de persoanele cu nevoi speciale și față de 

minoritățile etnice. 
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De la asistentul maternal profesionist se aşteaptă : 

 să ofere copilului educaţie şi îngrijire;  

 să ofere copilului afecţiune, relaţii de încredere şi siguranţă; 

 să ajute copilul să depăşească posibilele dificultăţi emoţionale sau de comportament; 

 să înţeleagă natura temporară a măsurii de plasament a copiilor; 

 să încurajeze menţinerea legăturilor copilului cu familia naturală  

 să pregătească copilul pentru reintegrarea în familia naturală sau pentru plecarea în familia 

de adopţie ; 

 să pregătească copilul pentru viaţa independentă; 

 să colaboreze cu specialistii din cadrul DGASPC, în toate aspectele ce privesc copilul şi 

familia sa naturală; 

 

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  

 Drepturi 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; 

 

În procesul de evaluare a solicitantului vor fi avute în vedere, în mod obligatoriu, 

urmatoarele aspecte: 

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. 
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Pentru a se putea angaja ca asistent maternal profesionist o persoană trebuie: 

 Să parcurgă împreună cu întreaga familie, etapa de evaluare  psiho-socială, în vederea 

atestării ca asistent maternal profesionist; 

 Să participe la un curs de formare profesională, organizat gratuit, în cadrul DGASPC; 

 Să obțină atestatul de asistent maternal profesionist; 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


