
 

 

SERVICIUL ASISTENŢI MATERNALI PROFESIONIŞTI 

 

(locaţia: Bucureşti, Sector 1, B-dul Mareşal Al. Averescu nr.17, aflat în subordonarea 

directă a directorului general adjunct protecţia copilului) 

 

 îndeplineşte următoarele atribuţii: 

a. realizează, în urma sesizării, evaluarea nevoilor copilului, având în vedere aspecte legate 

de sănătate, identitate, familie şi relatii sociale, conduită, dezvoltare emoţională, 

comportament şi deprinderi de îngrijire personală; 

b. realizează revizuiri ale evaluării nevoilor copilului la intervale regulate, cel puţin 

trimestriale, pe durata măsurii de protecţie specială şi ori de câte ori s-a constatat o 

modificare neaşteptată în circumstanţele care au dus la stabilirea măsurii de protecţie; 

c. întocmeşte planul individualizat de protectie, plan care cuprinde obiectivele şi 

activităţile ce vor fi realizate pe termen scurt şi lung, stabilite pe baza evaluării nevoilor 

copilului; 

d. monitorizează şi înregistreaza evoluţia planului individualizat de protectie şi realizează 

revizuiri ale acestuia la intervale regulate, cel puţin trimestriale, pe durata măsurii de 

protecţie specială şi ori de câte ori s-a constatat o modificare neaşteptată în 

circumstanţele care au dus la stabilirea măsurii; revizuirea se realizează înaintea 

reevaluării măsurii de protecţie; 

e. coordonează activitatile privind pregătirile referitoare la îngrijirea de zi cu zi a copilului, 

înaintea plasarii copilului sau în cel mult 7 zile după plasare, în cazul plasamentului în 

regim de urgenţă şi facilitează comunicarea şi informarea partilor (copil, familie, 

asistent maternal); 

f. aduce la cunoştinţa asistentului maternal toate informaţiile despre copil, necesare în 

vederea asigurării îngrijirii în siguranţă a acestuia, precum şi a celorlalţi copii ai 

asistentului maternal sau plasaţi la acesta; 

g. întocmeşte convenţia de plasament pentru fiecare copil; 

h. coordonează procesul de potrivire a copilului cu asistentul maternal, astfel încât nevoile 

şi preferinţele copilului să fie satisfăcute; 

i. propune autorităţilor competente instituirea/schimbarea/încetarea măsurii de protecţie; 

j. realizează reevaluarea măsurii de protecţie specială şi ori de câte ori s-a constatat o 

modificare în circumstanţele care au dus la stabilirea măsurii de protectie, înainteaza 

dosarul spre solutionare autorităţilor competente; 

k. sustine în fata Comisiei pentru protectia copilului sector 1 instituirea /schimbarea 

/încetarea măsurii de protectie propusă; 

l. organizează, coordonează şi monitorizează activităţile în care sunt implicaţi alţi 

specialişti, atunci când nevoile copilului impun aceste intervenţii; 

m. vizitează în mod regulat copilul, având inclusiv întâlniri individuale cu copilul; 

n. asigură, în condiţiile legii, menţinerea relţtiilor copilului cu familia sau cu orice 

persoane relevante pentru viaţa copilului, ţine evidenţa vizitelor/întâlnirilor şi 

consemnează impactul acestora asupra copilului; 

o. întocmeşte, păstrează şi actualizează dosarul copilului aflat în plasament la asistent 

maternal profesionist; 

p. se asigură că fiecare copil este înscris la un medic de familie şi are acces la o îngrijire 

medicală corespunzătoare, inclusiv consiliere şi terapie, îngrijire stomatologică şi 

oftalmologică, un regim alimentar adecvat şi informaţii despre un mod de viaţă sănătos; 



q. se asigură că dezvoltarea educaţională şi social a fiecărui copil plasat este stimulată prin 

frecventarea grădiniţei, şcolii sau participă la orice alte forme organizate de stimulare şi 

educare; 

r. colaborează cu autoritatea judeţeană/locală cu atribuţii în domeniul protecţiei copilului  

în elaborarea stategiei de recrutare a asistenţilor maternali profesionişti; 

s. identifică şi evaluează capacitatea solicitanţilor în vederea atestîrii ca AMP, în condiţiile 

legii; 

t. pregăteşte persoanele care pot deveni asistenţi maternali profesionişti, în condiţiile legii; 

u. organizează cursuri de formare iniţială a asistenţilor maternali profesionişti şi eliberează 

certificate de absolvire; 

v. întocmeşte şi instrumentează dosarele de atestare a asistenţilor maternali profesionisti; 

w. întocmeste şi prezintă Comisiei pentru protecţia copilului sector 1 raportul de anchetă 

psihosocială privind  evaluarea  capacităţii de a deveni asistent maternal profesionist; 

x. propune Comisiei admiterea sau respingerea cererii de atestare ca asistent maternal 

profesionist; 

y. instrumentează şi solutionează toate sesizările referitoare la copii care necesită protecţie 

pentru îngrijirea lor de către un AMP, identificând în funcţie de nevoile fiecărui copil, 

asistentul maternal potrivit; 

z. întocmeşte, păstrează şi actualizeaza dosarul AMP, conform standardelor ; 

aa. sprijină şi monitorizează activitatea AMP, asigurându-se că acesta este informat în scris, 

acceptă, întelege şi actionează în conformitate cu standardele, procedurile  şi 

metodologia promovate de către autoritatea competentă; 

bb. prezintă asistentului maternal profesionist, înainte de plasarea copilului la acesta,  

standardele, procedurile şi oricare alte instrucţiuni referitoare la îngrijirea copilului,  

asigurându-se că acestea au fost înţelese; 

cc. participă la procesul de potrivire a copilului cu AMP, prezentând abilităţile şi 

competenţele AMP; 

dd. furnizează în scris către AMP informaţiile privind sprijinul disponibil din partea 

grupului local de AMP sau a formelor asociative ale AMP; 

ee. furnizează în scris către AMP informatiile privind procedurile ce vor fi urmate în cazul 

suspiciunilor de abuz, neglijare sau al oricărei alte plângeri făcute împotriva lui, precum 

şi asupra sprijinului disponibil în astfel de situaţii; 

ff. identifică nevoile de pregătire şi potenţialul fiecărui AMP, precum şi ale membrilor 

familiei acestuia; 

gg. organizează cursuri de formare continuă a AMP în funcţie de nevoile de pregătire ale 

fiecărui AMP identificate; 

hh. acordă asistenţă şi propune acordarea de sprijin material şi financiar AMP care au primit 

în plasament copii, pentru asigurea dezvoltării armonioase a acestora; 

ii. evaluează anual activitatea fiecarui AMP, conform standardelor; 

jj. întocmeşte şi instrumentează dosarele pentru reînnoirea, suspendarea sau retragerea  

atestatului de asistent maternal profesionist, în condiţiile legii; 

kk. instrumentează şi soluţionează toate sesizările sau plângerile făcute împotriva AMP 

privind modul în care aceştia îşi desfăşoară activitatea;  

ll. colaborează cu instituţii guvernamentale şi nonguvernamentale din domeniul protecţiei 

copilului în vederea îndeplinirii atribuţiilor care îi revin; 

mm. fundamentează şi întocmeşte proiectele de dispoziţii ale directorului general 

precum şi proiectele referatelor de aprobare ale hotărârilor pe care DGASPC Sector 1 

le supune spre aprobare Consiliului Local Sector 1, în domeniul său de activitate; 

nn. asigură implementarea controlului intern managerial, conform legislaţiei specifice în 

vigoare; 



oo. îndeplineşte şi alte atribuţii şi sarcini de serviciu la solicitarea conducerii instituţiei sau 

stabilite prin acte normative; 

pp. colaborează cu celelalte compartimente din cadrul instituţiei pentru îndeplinirea 

corespunzătoare a atribuţiilor. 

 

 


