ANUN
Având în vedere deficitul de personal cât i num rul mare de copii pentru care se
solicit instituirea unei m suri de protec ie, Direc ia General de Asisten Social i Protec ia
Copilului Sibiu recruteaz persoane poten iali asisten i maternali profesioni ti (AMP), în
vederea preg tirii acestora pentru a fi atesta i ca AMP, pentru a asigura prin activitatea pe care
o vor desf ura la domiciliu, cre terea, îngrijirea i educarea copiilor care pot beneficia de
masur de protec ie special la asistent maternal profesionist, grupa de vârst a copiilor fiind 02 ani.
Asistentul maternal profesionist (AMP) este persoana fizic , atestat , care asigur prin
activitatea pe care o desf oar la domiciliul s u cre terea, îngrijirea i educarea, necesare
dezvolt rii armonioase a copiilor primi i în plasament.
Principalele condi ii pe care trebuie s le îndeplineasc persoanele interesate sunt:
s aib capacitate deplin de exerci iu;
prin comportamentul ei în societate, starea s n t ii i profilul ei psihologic, s
prezinte garan ii pentru îndeplinirea corect a obliga iilor care revin unui p rinte,
referitoare la cre terea, îngrijirea i educarea copiilor s i;
s aib munimum 10 clase;
s aib în folosin o locuin care s acopere necesit ile de preparare a hranei,
igien , educa ie i odihn ale utilizatorilor s i, inclusiv cele ale copiilor care
urmeaz a fi primi i în plasament (s aib camer separat pentru copii);
s aib domiciliul în jude ul Sibiu;
persoana în cauz s nu fie angajat sau s fie dispus s - i înceteze raporturile
de munc cu angajatorul actual i cel pu in un membru al familiei s realizeze
venituri stabile;
s aib disponibilitatea i capacitatea de a primi în plasament simultan doi copii
(din care un copil mic/bebelu ) sau unul cu grad de handicap;
s aib capacitatea de a lucra în condi ii de stres (plasament în regim de urgen ,
copii cu nevoi speciale, copii cu tulbur ri de comportament);

s urmeze cursurile de formare profesional organizate de serviciul asisten
maternal din cadrul DGASPC Sibiu.
Persoanele interesate trebuie s se prezinte la sediul Direc iei Generale de Asisten
Social i Protec ia Copilului Sibiu (Sibiu, str. Mitropoliei, nr.2), la Serviciul Management
de caz pentru Asisten Maternal (tel.0269.23.20.66 int.43) pentru a primi toate informa iile
necesare i a fi consilia i de speciali tii serviciului.
Dup etapa de informare, persoanele interesate vor întocmi un dosar, se va realiza
evaluarea persoanei i familiei, persoana va urma un stagiu de preg tire în asisten
maternal , iar la final, dup caz, se va propune atestarea ca asistent maternal profesionist de
c tre Comisia pentru Protec ia Copilului Sibiu i angajarea din momentul în care iau în
plasament copilul/copiii.
Principalele documente care se depun la DGASPC (dup etapa de informare de
c tre speciali tii Serviciului Management de caz pentru Asisten Maternal ) sunt:
cerere de evaluare, curriculum vitae al solicitantului
i motivele pentru care dore te s devin asistent maternal profesionist;
copii legalizate de pe actele de stare civil i de pe actele de studii ale solicitantului;
scurt prezentare a persoanelor cu care locuie te solicitantul, în care s se men ioneze
numele, prenumele i data na terii acestora, precum i, dup caz, gradul de rudenie cu
solicitantul;
certificate medicale eliberate de policlinica de care apar in, care s prezinte o evaluare
complet a st rii de s n tate a solicitantului i a persoanelor cu care acesta locuie te;
certificate de cazier judiciar ale solicitantului i ale persoanelor peste 18 ani, cu care
acesta locuie te;
un document care s ateste dreptul de folosin al solicitantului asupra locuin ei
(copie legalizat de pe titlul de proprietate, de pe contractul de închiriere sau de
subînchiriere);
declara ie pe proprie r spundere a solicitantului c nu se afl într-o situa ie de
incompatibilitate pentru a deveni asistent maternal profesionist;

