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ANUNȚ 

 

 

Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Covasna, alături de celelalte 

46 Direcții generale din țară,  este partener în cadrul proiectului ”TEAM UP: Progres în 

calitatea îngrijirii alternative a copiilor”, cod SMIS 127169, cofinanţat din Fondul Social 

European prin Programul Operaţional Capital Uman 2014 – 2020, al cărui beneficiar 

(solicitant) este Autoritatea Națională pentru Protecția Drepturilor Copilului și Adopție. 

Proiectul vine în sprijinul dezvoltării și profesionalizării actualei rețele de asistenți 

maternali, care reprezintă una dintre cele mai bune opțiuni pentru asigurarea creșterii și 

îngrijirii copiilor aflați în sistemul de protecție specială. 

Obiectivul general al proiectului este creșterea calității sistemului de asistență socială și a 

numărului de asistenți maternali la nivelul comunității, prin introducerea de instrumente 

și proceduri și prin îmbunătățirea nivelului de competențe al profesioniștilor din sistem. 

În acest sens, până la sfârșitul anului 2023 vor fi formați toți cei aproximativ 11 000 de 

asistenți maternali activi din țară, precum și peste 4000 de asistenți maternali care vor fi 

angajați pe perioada de implementare a proiectului.  

În vederea creșterii calității activității acestora, prin proiect se propune implementarea  
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unor activități ce privesc dezvoltarea de instrumente, proceduri, mecanisme noi de 

formare profesională a asistenților maternali, îmbunătățirea nivelului de competențe ale 

acestora, cât și asigurarea necesarului de resurse umane prin recrutarea persoanelor 

interesate să aibă această profesie.  

Necesitatea dezvoltării rețelei de asistenți maternali profesioniști  este justificată prin 

intrarea în vigoare, începând din 01 ianuarie 2019 a dispoziției legislative referitoare la 

interdicția plasării în instituții a copiilor cu vârsta sub 7 ani. 

Se are în vedere totodată asigurarea resurselor financiare necesare remunerației 

asistenților maternali - a celor existenți în sistem, retroactiv, pentru perioada 01 ianuarie 

2014 - 31 decembrie  2018, iar a celor recrutați prin proiect, pe perioada 2019-2023.  

Proiectul se va derula pe o perioadă de 5 ani și are un buget total de 568.985.570 euro. 

În județul Covasna, în perioada de implementare a proiectului, Direcția Generală de 

Asistență Socială și Protecția Drepturilor Copilului și-a propus angajarea unui număr de 

50 asistenți maternali profesioniști, eșalonat astfel: 7 în anul 2019, 10 în anul 2020, 10 în 

anul 2021, 13 în anul 2022, iar 10 în anul 2023.  

Aceștia vor participa și la sesiunile de formare profesională organizate în cadrul 

proiectului, alături de asistenții maternali existenți în sistem.  

Perioada de sustenabilitate este de cel puțin 3 ani după finalizarea proiectului.  

Valoarea Contractului de finanțare, angajat de DGASPC Covasna (valoarea totală eligibilă) 

este de 30926212.84 lei, din care valoarea eligibilă nerambursabilă din Fondul Social  
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European este de 26.112.652,56 lei, (84,44%), valoarea eligibilă nerambursabilă din bugetul 

național este de 4.195.028,44 lei (13,56%), iar valoarea cofinanțării eligibile a DGASPC 

Covasna este de 618.531,84 lei, adică 2%. 

 

 

 

                               


