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 În condițiile în care continuarea procesului de dezinstituționalizare și închiderea tuturor 

instituțiilor de tip vechi reprezintă angajamente asumate de Guvernul României, proiectul vine în 

sprijinul dezvoltării și profesionalizării actualei rețele de asistenți maternali, care reprezintă una 

dintre cele mai bune opțiuni pentru asigurarea creșterii și îngrijirii copiilor aflați în sistemul de 

protecție specială. 

 La nivelul DGASPC Sibiu se află în implementare, în parteneriat cu ANPDCA,  proiectul 

”TEAM-UP: Progres în calitatea îngrijirii alternative a copiilor” finanțat în cadrul  

Programului Operațional Capital Uman 2014 – 2020.  

 

DGASPC Sibiu își propune, prin intermediul proiectului, care se va derula până la sfârșitul 

anului 2023, extinderea actualei rețele de asistenți maternali profesioniști cu 60 de persoane și 

formarea profesională tuturor asistenților maternali angajați în cadrul instituției.  

În anul 2023 DGASPC Sibiu și-a propus angajarea a cel puțin 10 asistenți maternali 

profesioniști.  

  Pentru a deveni asistent maternal profesionist trebuie îndeplinite câteva condiții: 

1. Să aibă capacitate deplină de exercițiu; 

2. Să aibă domiciliul în județul Sibiu şi să aibă acces la servicii medicale şi servicii educative; 

3. Prin comportamentul său în societate, starea sănătății şi profilul psihologic, să prezinte 

garanții pentru îndeplinirea corectă a obligațiilor care revin unui părinte, referitoare la 

creșterea, îngrijirea şi educarea copiilor săi; 

4. Să aibă în folosință o locuință care acoperă necesitățile de preparare a hranei, igienă, educație 

şi odihnă ale utilizatorilor săi; 

5. Să aibă minimum 8 clase; 

6. Să manifeste o atitudine non-discriminatorie indiferent de vârsta copilului, apartenența etnică, 

religie, stare de sănătate; 

7. Să fie dispusă şi să aibă capacitatea să primească copil/copii în plasament în regim de 

urgență, cu vârste cuprinse între 0 şi 18 ani, având in vedere situația de risc. 
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Facilităţile financiare acordate pentru creşterea şi îngrijirea copilului în asistenţă maternală 

sunt: 

• salariul de bază al asistentului maternal; 

• spor de 15%  pentru al II- lea copil primit în plasament; 

• spor de 25% pentru plasamentul unui copil cu dizabilităţi; 

• spor de10% pentru condiții periculoase sau vătămătoare de muncă; 

• spor de 5 % pentru continuitate; 

• alocaţia lunară de plasament iar dacă copilul este încadrat în grad de handicap, beneficiază 

de alocaţie lunară de plasament majorată cu 50% 

• alocaţia de stat pentru copil. 

 

Vă rugăm să ne sprijiniţi în procesul de recrutare a asistenţilor maternali profesionişti prin 

diseminarea informaţiilor în comunitatea dumneavoastră.  

 

 

 

Cu deosebită considerație, 

 

 

   

 

 

Director general, 

Claudiu Stupar 

 

 

 

Coordonator județean,               Expert implementare local,                                                                        

    Maria Popa         Adela Teodora Demian 
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