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                                    ANUNȚ 

     Urmare a implementării proiectului “ TEAM-UP: Progres în calitatea îngrijirii alternative a 

copiilor” , rețeaua de asistență maternală din județul Vrancea va fi extinsă, eșalonat, până la 

finalul anului 2023, cu un număr de 220 AMP . De la începutul implementării proiectului au fost 

angajați 141 asistenți maternali . 

     Poate deveni asistent maternal în cadrul  D.G.A.S.P.C Vrancea orice persoană care 

îndeplinește următoarele condiții : 

- Dispune de spațiu de locuit, pe teritoriul județului Vrancea, adecvat pentru îngrijirea unui 

copil încadrat în grad de handicap sau a unui grup de copii sănătoși . Locuința, 

proprietate personală sau închiriată în baza unui contract, trebuie să fie racordată la toate 

utilitățile, să asigure două dormitoare pentru copiii aflați în plasament și un număr de băi 

pentru toți membrii familiei și copiii plasați . 

- În ceea ce privește starea de sănătate, sunt necesare adeverințe medicale care să ateste că 

în  familie nu au fost diagnosticate boli neuropsihice sau contagioase, care să pună în 

pericol sănătatea copiilor . 

- Să aibă abilități de lucru cu copiii, să fie rezistentă la stres și cu abilități de lucru în 

echipă multidisciplinară . 

- Toți adulții din familie trebuie să prezinte un cazier fără antecedente penale . 

- Participă la cursurile de formare profesională (60 ore) organizate de serviciul public 

specializat pentru protecția copilului sau organismul privat autorizat care efectuează 

evaluarea pentru acordarea atestatului de asistent maternal profesionist . 

      Persoanele interesate să se orienteze spre această profesie, se pot adresa către D.G.A.S.P.C 

Vrancea, în vederea obținerii atestatului de asistent maternal . 

       Pentru informații suplimentare, vă rugăm să vă adresați la Biroul de Asistență Maternală din 

cadrul D.G.A.S.P.C. Vrancea, care își desfășoară activitatea la punctul de lucru situat pe 

str.Republicii, nr. 13, orașul Focșani, județul Vrancea . ( Persoana de contact – Șef BAM Samuel 

Ghica . Nr. Telefon 0237/237381 ) 
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