
Asistență 
maternală 

CE PRESUPUNE SĂ FII 
PĂRINTE PROFESIONIST? 

l persoană atestată şi special 
pregătită pentru a creşte, îngriji şi 
educa la domiciliul său doi copii 
sau un copil încadrat într-o 
categorie de handicap; 
 
l alternativă benefică la îngrijirea 
în instituţii a copiilor; 
 
l muncă importantă şi de valoare, 
ce poate fi prestată de toţi aceia 
pentru care calitatea de părinte este 
esenţială. 
 
l o formă de protecție temporară, 
menită să pregătească beneficiarii 
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CUM DEVII  

ASISTENT MATERNAL PROFESIONIST 

 
l Persoanele care solicită să devină asistent maternal 

profesionist vor adresa o cerere-tip de evaluare a 

capacităţii lor către Direcţia Generală de Asistenţă 

Socială şi Protecţia Copilului Brașov şi o vor depune 

la sediul instituţiei, la Serviciul Management de Caz 

Alternative Familiale, din str. Iuliu Maniu nr.6, 

Brașov. 

l Cererea se va depune NUMAI după o discuţie 

iniţială cu unul dintre angajații Serviciului Mana-

gement de Caz Alternative Familiale din subordinea 

DGASPC Brașov. 

l Cererea va menţiona în mod obligatoriu numărul de 

copii pentru care solicitantul consideră că poate 

asigura  simultan condiţii optime de îngrijire, grupa de 

vârsta şi sexul acestora, disponibilitatea de a îngriji 

copii cu handicap/dizabilităţi, infectaţi HIV sau bolnavi 

SIDA. 

l Cererea va cuprinde motivele pentru care persoana 

doreşte să devină asistent maternal profesionist și va fi 

însoțită de un curriculum vitae al solicitantului. 

CINE SUNT BENEFICIARII 
 
l Copiii aflaţi în dificultate, părăsiţi 
în maternitate sau spital, copiii aban-
donaţi, cu vârsta cuprinsă între 0-16 
ani  

Cum să devii 
părinte de profesie! 



CINE POATE FI ATESTAT? 

Pot fi atestate ca asistent maternal 
profesionist numai persoanele care 
îndeplinesc următoarele condiţii: 
q au capacitate deplină de exerciţiu; 
q au domiciliul stabil în județul 
Brașov; 
q au vârsta cuprinsă între 26 și 50 ani; 
q 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; 
q 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 și să aibe venituri suficiente 
pentru a asigura un trai decent întregii 
familii; 
q nu desfăşoară activităţi salarizate; 
q au disponibilitatea și capacitatea de 
a primi simultan doi copii sau un copil 
cu dizabilități; 
q manifestă o atitudine non-discri-
minatorie față de persoanele cu nevoi 
speciale sau față de minoritățile etnice;  

CINE NU POATE FI ATESTAT? 

Nu poate fi atestat ca asistent maternal 
profesionist: 
q persoana care a suferit o condamnare 
prin hotărâre judecătorească rămasă 
definitivă, pentru săvârşirea cu intenţie a 
unei infracţiuni; 
q părintele decăzut din drepturile 
părinteşti sau cel al cărui copil a fost 
declarat abandonat prin hotărâre 
judecătorească rămasă definitivă; 
q persoana care suferă de boli cronice 
transmisibile. 
q o persoană care îngrijeşte un copil nu 
poate deveni asistent maternal profesionist 
pentru  copilul respectiv. 
q nu poate deveni asistent maternal 
profesionist persoana care are copii sau 
rude până la gradul IV pentru care 
instanţa/Comisia pentru Protecția Copilu-
lui a luat o măsură de ocrotire.  
q asistentul maternal profesionist nu poate 
fi rudă cu copilul pe care îl primește în 
plasament. 

DREPTURILE ... 

A Îşi desfăşoară activitatea în baza unui contract de 
muncă încheiat cu DGASPC Brașov ; 
A Drepturi băneşti conform legislaţiei în vigoare 
A Drepturile de personal prevăzute de legislaţia muncii, 
pe perioada existenţei raporturilor de muncă; 
A Dreptul la consiliere şi la sprijin din partea 
specialiştilor DGASPC Brașov; 
 

… ȘI OBLIGAȚIILE 
ASISTENTULUI MATERNAL 

u să asigure creşterea, îngrijirea şi educarea copiilor 
primiţi în plasament în vederea dezvoltării armonioase 
(fizică, psihică, afectivă şi intelectuală) a acestora;  
u să înţeleagă necesităţile specifice ale copiilor pe care 
îi ocroteşte temporar; 
u să ajute copilul să depăşească posibilele dificultăţi 
emoţionale sau de comportament; 
u să asigure integrarea copiilor în familia sa, printr-un 
tratament egal cu al celorlalţi membrii din familie;  
u să asigure integrarea copiilor în viaţa socială; 
u să contribuie la pregătirea reintegrării copiilor  în 
familia lor naturală sau la integrarea  acestora în familia  
adoptivă; 
u să încurajeze menţinerea legăturilor copilului cu 
familia naturală şi să colaboreze cu aceasta în stabilirea 
planurilor legate de copil; 
u să se prezinte împreună cu copilul la Serviciul 
Management de Caz Alternative Familiale ori de câte 
ori este solicitat ;  
u 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; 
u să păstreze confidenţialitatea informaţiilor pe care le 
primeşte cu privire la copiii primiţi în plasament; 
u să înţeleagă natura temporară a măsurii de 
plasament a copiilor; 
u să colaboreze cu asistentul social și 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;  

DREPTURI SALARIALE  

q Pentru 1 copil aflat în plasament, salariul brut 
este între 1663 și 2071 de lei, în funcție de vechimea 
în muncă. 
q Pentru 2 copii, salariul brut este între 1880 și 
2341 de lei, în funcție de vechimea în muncă. 
q Pentru AMP care au în plasament copii cu 
handicap se aplică un spor de 25% la salariul de 
bază. 
q La drepturile salariale se adăugă următoarele 
drepturi materiale pentru copii: alocația de stat 
pentru copii (200 de lei sau 84 de lei) și alocația de 
plasament (600 de lei/lună) 


