
DGASPC Sibiu recruteaza persoane pentru a deveni asistenti maternali
Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Sibiu recruteaza persoane - potentiali
asistenti maternali profesionisti (AMP), in vederea pregatirii acestora pentru a fi atestati ca AMP. in acest
sens ei vor creste, ingriji si ^i vor educa pe copiii cu varste cuprinse intre 0 si 2 ani. Persoanele care vor
finaliza cursul si vor obtine atestatul de AMP, vor putea desfasura aceasta activitate in conditiile legii. 
  
  Potrivit reprezentantilor DGASPC Sibiu, in conformitate cu Hot. nr. 679/2003 privind conditiile de
obtinere a atestatului, procedurile de atestare si statutul asistentului maternal profesionist, solicitantii
trebuie sa intruneasca mai multe conditii, fiind necesar ca dosarul lor sa cuprinda: curriculum vitae al
solicitantului precum si motivele pentru care doreste sa devina asistent maternal profesionist; copii
legalizate dupa actele de studii ale solicitantului; copie Livret de Familie a solicitantului; copii legalizate
de pe actele de stare civila pentru solicitant si membrii familiei acestuia (C.N., C.C., C.D., B.I./C.I.); o
scurta prezentare a persoanelor cu care locuieste solicitantul, in care sa se mentioneze numele, prenumele
si data nasterii acestora, precum si, dupa caz, gradul de rudenie cu solicitantul; certificate medicale
eliberate de policlinica de care apartin, care sa prezinte o evaluare completa a starii de sanatate a
solicitantului si a persoanelor cu care acesta locuieste; certificat de evaluare psihologica solicitant si
membrii familiei; cazier judiciar al solicitantului si al persoanelor peste 18 ani, cu care acesta locuieste;
un document care sa ateste dreptul de folosinta asupra locuintei, respectiv copie legalizata de pe titlul de
proprietate sau de pe contractul de inchiriere, declaratia autentificata a titlului dreptului de proprietate sau
al contractului de inchiriere prin care acesta recunoaste solicitantului un drept de folosinta asupra
locuintei, cunoscand specificul activitatii pe care solicitantul urmeaza sa o desfasoare ca asistent maternal
profesionist, sau, dupa caz, copie legalizata de pe contractul de subinchiriere, incheiat in conditiile legii; o
declaratie pe proprie raspundere a solicitantului din care sa reiasa faptul ca nu desfasoara alte activitati
independente din care sa realizeze venituri; adeverinte de venituri pentru membrii familiei solicitantului;
recomandari/referinte ale vecinilor, cunoscutilor, rudelor, precum si ale reprezentantilor autoritatii publice
locale de la domiciliul acestuia (Politia locala, Primarie), cu privire la profilul moral al solicitantului
(minim 3 recomandari); recomandari/referinte pentru ceilalti membri adulti ai familiei solicitantului
(Politia locala, Primarie, loc de munca), cu privire la profilul moral al acestora (minim 3 recomandari
pentru fiecare membru); caracterizari scolare pentru copiii biologici ai solicitantului; declaratie pe proprie
raspundere data de solicitant din care sa reiasa faptul ca nu este decazut din drepturile parintesti;
declaratii ale solicitantului din care sa reiasa faptul ca va colabora cu familia biologica/adoptiva a
copilului, ca va manifesta atitudini non-discriminatorii fata de persoanele cu nevoi speciale si fata de
minoritatile etnice; declaratii date de sotul/sotia si copiii proprii ai solicitantului, din care sa reiasa faptul
ca vor colabora cu familia biologica/adoptiva a copilului, ca vor avea atitudine non-discriminatorie fata
de persoanele cu nevoi speciale si fata de minoritatile etnice.
  
   Mai multe informatii despre profesia de asistent maternal profesionist se primesc de la sediul DGASPC
Sibiu, str. Mitropoliei, nr.2 - Serviciul Management de Caz pentru Asistenta Maternala.
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