DGASPC Maramureș recrutează solicitanți în vederea evaluării/atestării ca

asistenți maternali profesioniști
Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Maramureș continuă campania
de recrutare și identificare a persoanelor care doresc să devină asistenți maternali
profesioniști, în cadrul proiectului „TEAM-UP: Progres în calitatea îngrijirii alternative a
copiilor”, finanțat din Programul Operațional Capital Uman Axa prioritară 4 - Incluziunea
socială și combaterea sărăciei, cod SMIS 2014+: 127169 (nr: POCU/480/4/19/127169).
Proiectul „TEAM-UP: Progres în calitatea îngrijirii alternative a copiilor” este implementat
de Autoritatea Națională pentru Protecția Drepturilor Copilului și Adopție (ANPDCA), în
calitate de beneficiar, în parteneriat cu direcțiile generale de asistență socială și protecția
copilului. Obiectivul general al proiectului vizează creșterea calității sistemului de
asistență socială și a numărului de asistenți maternali la nivelul comunității, prin
introducerea de instrumente și proceduri și prin îmbunătățirea nivelului de competențe al
profesioniștilor din sistem.
Asistentul maternal profesionist este persoana fizică, atestată în condiţiile legii, 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.
Pot fi atestate ca asistent maternal profesionist numai persoanele care îndeplinesc
următoarele condiţii:
- au capacitate deplină de exerciţiu;
- 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;
- 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 sau în încredinţare;
- 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.

Operator date cu caracter personal 9355
Baia Mare, Str. Banatului nr. 1
Tel: 0262-228.999
Fax: 0262-228.322
office@dgaspcmm.ro
www.dgaspcmm.ro

Conform prevederilor Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 Aprilie
2016, privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind
libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE, informațiile referitoare la datele cu caracter
personal cuprinse în acest mesaj sunt confidentiale, iar prelucrarea lor se efectuează în scopul și pentru îndeplinirea
atributiilor legale ale instituției. Informatiile sunt destinate exclusiv persoanei/persoanelor menționate ca
destinatar/destinatari și altor persoane autorizate să le primească.
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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.
- a consimţit la adopţia propriului copil;
- suferă de boli psihice, este dependentă de alcool, droguri sau alte substanţe psihotrope;
- are un copil care beneficiază sau a beneficiat de o măsură de protecţie specială pentru
motive imputabile părinţilor, cum ar fi abuzul, neglijarea sau orice formă de violenţă
exercitate asupra copilului, cerşetoria etc.
Pe parcursul procesului de evaluare initiala solicitantul trebuie sa demonstreze că:
- înţelege şi acceptă să respecte drepturile copilului;
- înţelege şi acceptă responsabilităţile ce-i revin în relaţia cu copilul pentru care s-a decis
măsura plasamentului;
- înţelege şi acceptă obligaţiile prevăzute în convenţia de plasament şi în
regulamentele/procedurile aplicate de furnizorul de servicii sociale de tip familial;
- înţelege faptul că are obligaţia de a colabora cu managerii de caz ai copilului, precum şi,
după caz, cu familia biologică sau familia adoptivă a copilului;
- solicitantul şi persoanele care locuiesc împreună cu acesta au atitudini nediscriminatorii
faţă de alte persoane, grupuri sau comunităţi;
- are capacitatea de a lucra in conditii de stres sau speciale;
- înțelege caracterul temporar al măsurii de protecție specială.
Persoanele care solicită să devină asistent maternal profesionist vor depune o cerere tip de
evaluare a capacităţii lor la sediul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia
Copilului Maramureș din Baia Mare, strada Banatului nr. 1.
Pentru informații suplimentare, cei interesați să obțină atestatul de asistent maternal
profesionist se pot adresa Serviciului Management de Caz pentru Alternative de Tip
Familial din cadrul DGASPC Maramureș, telefon 0262-228.999, interior 23 și 24.
www.dgaspcmm.ro/team-up
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