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ANUNŢ 

Dezvoltarea reţelei de Asistenţi 

Maternali Profesionişti-D.G.A.S.P.C. Sălaj 

 

Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sălaj intenţionează să-şi 

extindă reţeaua de asistenţi maternali profesionişti şi selectează în vederea angajării 

persoane interesate pentru 30 posturi vacante. 

Pot depune cererea în vederea selectării ca asistent maternal profesionist persoane care 

domiciliază pe raza judeţului Sălaj şi care doresc să fie atestate ca asistenţi maternali 

profesionişti în urma unei proceduri prevăzute de legislaţia în vigoare şi care au capacitatea şi 

doresc să îngrijească 2 copii, grupa de vârstă 0-18 ani, din care cel puţin un copil în vârstă de 

0-7 ani.  

Asistentul maternal este persoana care primeşte în îngrijire, la domiciliul său, copii 

aflaţi în situaţii de risc (abandon familial, a căror dezvoltare fizică şi/sau psihică este pusă în 

pericol etc.) până în momentul în care reprezentanţii Direcţiei Generale de Asistenţă Socială 

şi Protecţia Copilului vor găsi o măsură de protecţie definitivă pentru aceştia (integrarea în 

familia naturală sau extinsă, adopţie).  

Persoana care devine asistent maternal profesionist va fi angajată cu contract de 

muncă, va primi salar de încadrare, la care se adaugă sporurile aferente (spor continuitate, 

spor pentru copilul cu dizabilități și spor pentru 2 copii). Totodată, pentru fiecare copil aflat în 

îngrijirea asistentului maternal profesionist, se acordă alocaţie de plasament în sumă de 600 

de lei pentru copilul fără dizabilități și 900 de lei pentru copilul cu dizabilități şi alocaţie de 

stat. 

Pentru a putea deveni asistent maternal este necesar ca persoanele interesate să 

întrunească următoarele condiţii: vârsta minimă 18 ani împliniţi, să aibă un spaţiu disponibil, 

adecvat pentru creşterea şi dezvoltarea copilului, să prezinte garanţii psiho-morale, o stare 

bună a sănătăţii, cel puțin 10 clase, școala profesională și studii medii. Persoanele interesate 

vor depune o cerere la sediul D.G.A.S.P.C. Sălaj. În urma depunerii cererii, se va efectua o 

evaluare socio-economică, a persoanei solicitante, care constă în vizite la domiciliul acesteia, 

discuţii cu membrii familiei sale, cu persoane din comunitate, precum şi o evaluare 

psihologică şi psihiatrică. Ulterior evaluării, persoanele acceptate vor urma cursuri de 

pregătire în vederea obţinerii atestatului de asistent maternal profesionist, numai după 

obţinerea acestui atestat putând fi angajate. 

Persoanele interesate sunt aşteptate pentru a depune cerere de recrutate, formare şi 

angajare la sediul D.G.A.S.P.C. Sălaj, situat în str. Unirii, nr. 20, Zalău, zilnic între orele 8-16. 

Informaţii suplimentare pot fi obţinute la telefon 0260/615017, 0260/661819 interior 23, 28, 

29 sau prin e-mail, la adresa office@dgaspcsj.ro sau pe site-ul D.G.A.S.P.C. Sălaj. 
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