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Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Arad, partener în 

cadrul proiectului ”TEAM UP: Progres în calitatea îngrijirii alternative a copiilor”, cod 

127169, cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital 

Uman 2014-2020, al cărui beneficiar este Autoritatea Națională pentru Protecția 

Drepturilor Copilului și Adopție, continuă campania de recrutare și identificare de 

persoane interesate de a deveni asistent maternal, pentru copii cu vârsta cuprinsă între 

0-18 ani.  

 

 



 

 

Cine pot fi atestat ca și asistent maternal? 

Pot fi atestate ca și asistent maternal numai persoanele care îndeplinesc 

următoarele condiții: 

-au domiciliul pe raza județului Arad 

-au capacitate deplină de exercitiu 

-au absolvit minim 10 clase 

-au vârsta cuprinsă între 25 - 52 ani 

-prin comportamentul lor în societate, starea sănătăţii şi profilul lor psihologic, 

prezintă garanţii pentru îndeplinirea corectă a obligaţiilor care revin unui părinte, 

referitoare la creșterea, îngrijirea și educarea copiilor săi  

-au în folosinţă o locuinţă care acoperă necesităţiile de preparare a hranei, igienă, 

educaţie şi odihnă ale utilizatorilor săi, inclusiv cele ale copiilor care urmează a fi 

primiţi în plasament 

-solicitanții și persoanele care locuiesc împreună cu aceștia nu au suferit 

condamnări pentru săvârșirea unor infracțiuni 

-au acceptul întregii familii cu care locuieşte, de a primi şi ocroti 2 copii în casa 

lor 

-au urmat cursurile de formare profesională organizate de Direcția Generală de 

Asistență Socială și Protecția Copilului Arad 

 

Cine nu poate fi atestat ca și asistent maternal? 

Nu poate fi asistent maternal: 

-persoana care a suferit o condamnare prin hotărăre judecătorească rămasă 

definitivă, pentru săvărșirea cu intenție a unei infracțiuni  

-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 

 

Care este modalitatea de obținere de informații suplimentare privind profesia de 

asistent maternal? 

 Dată fiind starea de urgență declanșată de epidemia de coronavirus, informații 

suplimentare privind profesia de asistent maternal se pot obține doar prin telefon la 

0257/250325 de luni – joi: 8.00 - 16.30 și vineri: 8.00 - 14.00 sau la adresa de email 

sam@dgaspc-arad.ro. 
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 Care este modalitatea de depunere a dosarului de evaluare în vederea obținerii 

atestatului de asistent maternal? 

 În cazul în care, în urma informațiilor furnizate doriți să intrați în procesul de 

evaluare în vederea obținerii atestatului de asistent maternal, vă rugăm să trimiteți prin 

poștă dosarul care să conțină: 

 cererea de evaluare în vederea eliberării atestatului de AMP, curriculum vitae și 

acordul de date cu caracter personal, formulare - completate de persoana care 

dorește obținerea atestatului de asistent maternal (le puteți descărca aici) - în 

original 

precum și următoarele acte: 

a) actele de stare civilă (certificate de naștere, de căsătorie, de divorț, CI) ale tuturor 

membrilor care locuiesc cu solicitantul - în copie 

b) actele de studii ale persoanei care solicită evaluarea în vederea obținerii atestatului 

de asistent maternal - în copie 

c) certificate de cazier judiciar ale solicitantului și ale persoanelor cu care acesta 

locuiește - în original 

d) titlul de proprietate, contractul de închiriere sau orice alt document care atestă 

dreptul de proprietate ori, după caz, folosință – în copie 

Adresa de expediere a dosarului este: str. 1 Decembrie nr. 14, Arad, jud. Arad 

 

În urma analizării actelor din dosar veți primi un răspuns, prin poștă, cu privire la 

modalitatea de continuare a procesului de evaluare în vederea obținerii atestatului de 

asistent maternal. 

 

Coordonator județean      Expert implementare local  

Erika Stark        Diana Petrică 
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