
Proiectul TEAM-UP: ,,Progres în calitatea îngrijirii alternative a copiilor”, cod 
127169 finanțat pin PROGRAMUL OPERAȚIONAL CAPITAL  UMAN (POCU) 2014-
2020, axa prioritară 4 - incluziunea socială și combaterea sărăciei, Obiectivul tematic 9- 
Obiectiv specific 4.14 Creșterea numărului de asistenți maternali și sociali la nivelul 
comunității 

 
S-a încheiat  Acordul de parteneriat nr. 21989/01.11.2018  între Beneficiar (ANPDCA) 

și Partener nr. 33 (DGASPC Gorj) prin care  instituția noastră va dezvolta, prin 
intermediul proiectului, rețeaua de asistenți maternali profesioniști de la nivelul DGASPC 
Gorj, precum și derularea de activități ce privesc dezvoltarea de instrumente, proceduri , 
mecanisme noi de formare profesională, îmbunătățirea nivelului de competențe al acestora.  

Obiectul parteneriatului este de a stabili drepturile şi obligaţiile părţilor, contribuţia 
financiară proprie a fiecărei părţi la bugetul proiectului, precum şi responsabilităţile ce le revin în 
implementarea activităţilor aferente proiectului. 

 În data de  08.11.2018 s-a semnat contractul de finanțare  pentru proiectul TEAM-
UP: ,,Progres în calitatea îngrijirii alternative a copiilor”, cod 127169 depus de către 
ANPDCA în parteneriat cu cele 47 de DGASPC-uri în cadrul apelului non-
competitiv „Reducerea numărului de copii și tineri plasați în instituții, prin consolidarea 
rețelei de asistenți maternali” - AP 4/ PI 9.iv/ OS 4.5 & 4.14. 

Obiectivul acestui contract de Finanțare îl reprezintă acordarea finanțării nerambursabile 
de către  Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Capital  Uman (AMPOCU ) 

 Prin proiect se estimează a se rambursa sumele financiare cheltuite cu plata 
salariilor AMP pentru perioada 2014-2018 (pentru aproximativ 146 asistenți maternali), 
precum și decontarea, prin proiect, a salariilor AMP pe care DGASPC Gorj estimează să-i 
angajeze, în număr de 10 persoane /an, pe perioada 2019-2023, în total 50 de AMP. 

Durata contractului este de 5 ani, valoarea contractului pentru DGASPC Gorj este de 
28.694.448,08 lei,  iar contribuția Consiliului Județean este de 2% în valoare de 573.895,08.lei 

 
Procesul de evaluare a capacităţii solicitantului - AMP de a îngriji un copil are 

două etape:  
 etapa evaluării iniţiale: Aceasta constă în vizite/întâlniri la domiciliul 

solicitantului unde vor fi avute în vedere următoarele aspecte: 
-    Solicitantul trebuie să aibă capacitate deplină de exerciţiu; 
- Condiţii materiale. Solicitanţii trebuie să deţină drept de folosinţă asupra 

locuinţei ( acest lucru va fi demonstrat cu acte). Locuinţa trebuie sa fie salubră, să dispună de 
spaţiu suficient pentru asigurarea intimităţii tuturor celor care locuiesc în ea, cu pat separat 
pentru fiecare copil, dependinţe corespunzătoare pentru igienă, ambient sigur pentru asigurarea 
sănătăţii şi bunăstării copilului; 

- Starea de sănătate; 
- Aptitudini parentale; 
- Profilul moral; 
- Acceptarea şi înţelegerea de către solicitant şi, respectiv, de către persoanele 

care locuiesc cu acesta a necesităţii colaborării cu familia biologica sau adoptivă a copilului; 
- Acceptarea şi întelegerea de către solicitant a drepturilor şi 

responsabilităţilor care le-ar putea reveni din relaţia cu angajatorul şi, respectiv, din convenţia de 
plasament; 



-  Atitudine non-discriminatorie a solicitantului şi a persoanelor care locuiesc 
cu acesta; 

-  Capacitatea solicitantului de a lucra în condiţii de stres sau speciale 
(plasamentul de urgenţă, copii cu nevoi speciale, copii cu tulburări de comportament etc.); 

-  Întelegerea caracterului temporar al plasamentului copilului la asistentul 
maternal profesionist; 

-  Experienţa anterioară; 
-  Atitudinea celorlalţi membri ai familiei care locuiesc împreună cu 

solicitantul faţă de problematica specifică a copiilor care necesită măsura de protecţie şi care pot 
intra în respectiva familie. 

La încheierea etapei evaluării iniţiale, responsabilul de caz va realiza un raport 
intermediar de evaluare în baza căruia se va lua decizia de către responsabilul de caz şi solicitant 
dacă se trece sau nu la etapa următoare.  

 etapa de pregătire: Solicitanţii selectaţi vor participa la un program 
obligatoriu de formare profesională în grupe de maximum 12 persoane, cu o durată de 60 de ore 
şi care va include 3 module obligatorii. La absolvirea fiecărui modul, responsabilul de caz 
împreună cu formatorii, vor completa un raport de pregătire în care se va consemna atitudinea şi 
comportamentul solicitantului, precum şi nivelul de acumulare a cunoştinţelor. Dacă se constată 
că nivelul de cunoştinţe sau atitudinea solicitantului nu sunt corespunzătoare după absolvirea 
unui modul, responsabilul de caz va recomanda încetarea procesului de pregătire şi evaluare. 

 Procedura de selecţie a solicitanţilor de a deveni asistenţi maternali 
profesionişti va fi finalizată în maximum 90 de zile de la data înregistrării cererii de 
evaluare a solicitantului în vederea eliberării atestatului de asistent maternal profesionist.  
 

 

 


