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ANUNŢ 
 

 

 DGASPC Galaţi recrutează personal în vederea evaluării şi recrutării ca Asistent Maternal 

Profesionist în cadrul Proiectului „TEAM-UP: Progres în calitatea îngrijirii alternative a copiilor” – ID 

127169 din cadrul Programului Operațional Capital Uman 2014 - 2020, Axa prioritară 4: Incluziunea socială 

și combaterea sărăciei, Prioritatea de investiție 9.iv: Creșterea accesului la servicii accesibile, durabile și de 

înaltă calitate, inclusiv asistență medicală și servicii sociale de interes general, apel de proiecte 

POCU/480/4/19/19/Operațiune compozită OS. 4.5, 4.14 - Reducerea numărului de copii și tineri plasați în 

instituții, prin consolidarea rețelei de asistenți maternali. 

Pentru a deveni asistent maternal profesionist trebuie să îndepliniți următoarele condiții: 

1. Vârsta solicitanţilor să fie cuprinsă între 25-55 ani;  

2. Să aibă domiciliul în judeţul Galați şi să aibă acces la servicii medicale şi servicii educative; 

3. Prin comportamentul său în societate, starea sănătăţii şi profilul psihologic, să prezinte garanţii pentru 

îndeplinirea corectă a obligaţiilor care revin unui părinte, referitoare la creşterea, îngrijirea şi educarea 

copiilor săi; 

4. Solicitantul si persoanele care locuiesc împreună cu acesta nu prezintă afecțiuni medicale care pot 

afecta creșterea și îngrijirea unui copil; 

5. Să aibă în folosinţă o locuinţă care acoperă necesităţile de preparare a hranei, igienă, educaţie şi 

odihnă ale utilizatorilor săi; 

6. Să aibă absolvite minimum 10 clase; 

7. Să manifeste o atitudine non-discriminatorie indiferent de vârsta copilului, apartenenţa etnică, religie, 

stare de sănătate. 

8. Prezintă disponibilitate de a lua în plasament/plasament în regim de urgență, copii cu vârstă 0-7 ani și 

copii aflați în centrele de plasament, inclusiv copii cu dizabilități. 

Nu poate fi asistent maternal profesionist: 

 persoana care a suferit o condamnare prin hotărâre judecătorească rămasă definitivă, pentru săvârșirea 

cu intenție a unei infracțiuni; 
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 părintele decăzut din drepturile părintești sau cel al cărui copil a fost declarat abandonat prin hotărâre 

judecătorească rămasă definitivă; 

 persoana care suferă de boli cronice transmisibile. 

 persoana care a fost asistent maternal profesionist si i-a incetat activitatea din motive imputabile 

acesteia. 

 persoana care are copii sau rude până la gradul IV aflate în sistemul de protecție a copilului. 

Persoanele interesate sunt așteptate la sediul D.G.A.S.P.C. Galati , str. Brailei, nr. 138B, Serviciul 

Asistenţă Maternală, de luni până vineri in intervalul orar 09.00-15.00. 

Pentru mai multe informaţii referitoare la condiţiile de atestare ca asistent maternal profesionist (AMP), va 

puteti adresa la numerele de telefon 0372848112, int. 126, mobil. 0751196106 , email 

asistenta_maternala@dgaspcgalati.ro. 

 

 


