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Anexa nr.01 
la Hotărârea C.J. Covasna nr.82/2016 

 
 
 

REGULAMENT- CADRU 
de organizare şi funcţionare a serviciului social furnizat la domiciliu:   

"Serviciul asistenţă maternală" 
 
 

ARTICOLUL 1 
Definiţie 

    (1) Regulamentul de organizare şi funcţionare este un document propriu al serviciului 
social "Serviciul asistenţă maternală", aprobat în vederea asigurării funcţionării acestuia, cu 
respectarea standardelor minime de calitate aplicabile şi a asigurării accesului persoanelor 
beneficiare la informaţii privind condiţiile de admitere, serviciile oferite, etc. 
   (2) Prevederile prezentului regulament sunt obligatorii atât pentru persoanele beneficiare, 
cât şi pentru angajaţii serviciului şi, după caz, pentru membrii familiei beneficiarilor, 
reprezentanţii legali. 
  

ARTICOLUL 2 
Identificarea serviciului social 

Serviciul asistenţă maternală, cod serviciu social 8790SF-C, înfiinţat şi administrat de 
furnizorul Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Covasna, acreditat 
conform Certificatului de acreditare nr. Seria AF. nr. 000953, data eliberării 20.05.2014, cu 
sediul în mun. Sfântu Gheorghe, str. Presei nr. 8/A, camera 17, 18, judeţul Covasna, cod 
poştal 520064. 
 

ARTICOLUL 3 
Scopul serviciului social 

Serviciul asistenţă maternală are ca scop general furnizarea sau asigurarea accesului 
copiilor, pe o perioadă determinată, la găzduire, îngrijire, educaţie şi pregătire în vederea 
reintegrării sau integrării familiale şi socio-profesionale, după caz, pregătirea copilului în 
vederea adopţiei. Beneficiarii serviciului sunt copii/tineri cu vârsta cuprinsă între 0-26 de 
ani. Activităţile de găzduire, îngrijire, educaţie non-formală şi informală, sprijin emoţional, 
consiliere, precum şi dezvoltarea majorităţii deprinderilor de viaţă independentă şi a unora 
dintre activităţile legate de reintegrarea sau integrarea familială se acordă la domiciliul 
asistentului maternal profesionist sau la sediul DGASPC Covasna, în colaborare şi cu 
sprijinul speciliaştilor Serviciului asistenţă maternală (asistenţi sociali, psihologi, 
psihopedagog). Celelalte activităţi se vor acorda de alţi furnizori de servicii, în alte locaţii 
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decât cea în care are loc găzduirea copilului (exemplu serviciile de educaţie formală sunt 
asigurate în cadrul şcolilor; servicii medicale în cabinete, spitale, etc.), însă accesul la aceste 
activităţi este asigurat de către asistentul maternal profesionist şi monitorizat de managerul 
de caz/asistentul social responsabil de caz. 
 

ARTICOLUL 4 
Cadrul legal de înfiinţare, organizare şi funcţionare 

    (1) Serviciul asistenţă maternală funcţionează cu respectarea prevederilor cadrului 
general de organizare şi funcţionare a serviciilor sociale reglementat de Legea nr. 292/2011, 
a asistenței sociale, cu modificările ulterioare, Legea nr. 272/2004, privind protecția și 
promovarea drepturilor copilului, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 
Hotărârea Guvernului nr. 679/2003 privind condițiile de obținere a atestatului, procedurile 
de atestare și statutul asistentului maternal profesionist, Hotărârea Guvernului nr. 
1434/2004 privind atributiile si Regulamentul-cadru de organizare si functionare ale 
Directiei generale de asistentă socială si protecţia copilului, cu modificările şi completările 
ulterioare, Hotărârea Guvernului nr. 1437/2004 privind organizarea şi metodologia de 
funcţionare a comisiei pentru protecţia copilului precum şi a altor acte normative 
secundare aplicabile domeniului. 
    (2) Standard minim de calitate aplicabil: Ordinul nr. 35/15.05.2003 privind aprobarea 
standardelor minime obligatorii pentru asigurarea protecţiei copilului la asistent maternal 
profesionist şi ghidul metodologic de implementarea acestor standarde. 
    (3) Serviciul asistenţă maternală este înfiinţat prin: Hotărârea Consiliului Judeţean 
Covasna nr. 6/29.02.2000 respectiv 124/2004 şi funcţionează în cadrul Direcţiei Generale de 
Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Covasna. 
     

ARTICOLUL 5 
Principiile care stau la baza acordării serviciului social 

    (1) Serviciul social "Serviciul asistenţă maternală" se organizează şi funcţionează cu 
respectarea principiilor generale care guvernează sistemul naţional de asistenţă socială, 
precum şi cu principiile specifice care stau la baza acordării serviciilor sociale prevăzute în 
legislaţia specifică, în convenţiile internaţionale ratificate prin lege şi în celelalte acte 
internaţionale în materie la care România este parte, precum şi în standardele minime de 
calitate aplicabile. 
    (2) Principiile specifice care stau la baza prestării serviciilor sociale de către "Serviciul 
asistenţă maternală" sunt următoarele: 

a) respectarea, cu prioritate, a dreptului de a trăi în propria familie sau, dacă acest 
lucru nu este posibil, într-o familie substitutivă sau, după caz, într-un mediu familial 
(domiciliul persoanei beneficiare/persoanei care acordă îngrijirea 
copilului/persoanei vârstnice/persoanei cu dizabilităţi); 

b) respectarea şi promovarea cu prioritate a interesului persoanei beneficiare; 
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c) protejarea şi promovarea drepturilor persoanelor beneficiare în ceea ce priveşte 
egalitatea de şanse şi tratament, participarea egală, autodeterminarea, autonomia şi 
demnitatea personală şi întreprinderea de acţiuni nediscriminatorii şi pozitive cu 
privire la persoanele beneficiare; 

d) asigurarea protecţiei împotriva abuzului şi exploatării persoanei beneficiare; 
e) asistarea persoanelor fără capacitate de exerciţiu în realizarea şi exercitarea 

drepturilor lor; 
f) ascultarea opiniei persoanei beneficiare şi luarea în considerare a acesteia, ţinându-

se cont, după caz, de vârsta şi de gradul său de maturitate, de discernământ şi 
capacitate de exerciţiu; 

g) facilitarea menţinerii relaţiilor personale ale beneficiarului şi a contactelor directe, 
după caz, cu fraţii, părinţii, alte rude, prieteni, precum şi cu alte persoane faţă de 
care acesta a dezvoltat legături de ataşament; 

h) promovarea unui model familial de îngrijire a persoanei beneficiare; 
i) asigurarea unei îngrijiri individualizate şi personalizate a persoanei beneficiare; 
j) preocuparea permanentă pentru identificarea soluţiilor de integrare în familie sau, 

după caz, în comunitate, pentru scurtarea perioadei de prestare a serviciilor, în baza 
potenţialului şi abilităţilor persoanei beneficiare de a trăi independent; 

k) încurajarea iniţiativelor individuale ale persoanelor beneficiare şi a implicării active 
a acestora în soluţionarea situaţiilor de dificultate; 

l) asigurarea unei intervenţii profesioniste, prin echipe pluridisciplinare; 
m) asigurarea confidenţialităţii şi a eticii profesionale; 
n) primordialitatea responsabilităţii persoanei, familiei cu privire la dezvoltarea 

propriilor capacităţi de integrare socială şi implicarea activă în soluţionarea 
situaţiilor de dificultate cu care se pot confrunta la un moment dat; 

o) colaborarea serviciului cu serviciul public de asistenţă socială. 
    

ARTICOLUL 6 
Beneficiarii serviciilor sociale 

    (1) Beneficiarii  Serviciului asistenţă maternală sunt: 
a) copiii/tineri separaţi temporar sau definitiv de părinţii lor pentru care s-a stabilit, în 

condiţiile legii, plasamentul/ plasament în regim de urgenţă la  asistent maternal 
profesionist. 

b) tineri cu vârsta de până la 26 de ani, care îşi continua studiile o singură dată în 
fiecare formă de învăţământ de zi, pentru care Comisia pentru protecţia copilului 
sau instanţa  au dispus menţinerea măsurii de protecţie specială;  

c) tinerii care au dobândit capacitate deplină de exerciţiu şi au beneficiat de o măsură 
de protecţie specială, dar care nu-şi continuă studiile şi nu au posibilitatea revenirii 
în propria familie, fiind confruntaţi cu riscul excluziunii sociale, la cererea acestora, 
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pe o perioadă de doi ani, în baza hotărîrii Comisiei pentru protecţia copilului sau a 
instanţei de judecată.  

  (2) Condiţiile de accesare a serviciilor sociale furnizate de Serviciul asistenţă maternală 
sunt următoarele: 

a) acte necesare: 
• Sesizare/autosesizare; 
• Fişa iniţială a cazului; 
• Fişa de deschidere a cazului; 
• Raport de întrevedere; 
• Raport de evaluare  iniţială privind situaţia copilului; 
• Evaluarea nevoilor copilului, de către psihologul serviciului; 
• Raportul de potrivire; 
• Minuta întâlnirii echipei multidisciplinare; 
• Declaraţia sau cererea părinţilor (după caz) de instituirea unei măsuri de protecţie 

pentru copil; 
• Copii după actele de stare civilă (Carte de identite, etc.); 
• Plan de servicii aprobat prin dispoziția Primarului; 
• Ancheta socială privind situaţia material- locativă a părintilor copilului si a rudelor 

până la gradul  IV; 
• Planul Individualizat de Protectie (PIP); 
• Raportul de evaluare detaliată privind situaţia copilului; 
• Copie după atestatul AMP; 
• Hotărârea CPC/sentința civilă/dispoziţia directorului general de plasament in regim 

de urgenţă sau după caz Ordonanţa de Urgenţă. 
 

b) Criterii de intrare în sistemul de protecţie, în cazul în care luarea unei măsuri de 
protecţie ar fi plasamentul la asistent maternal profesionist: 

• copilul abandonat în unităţile spitaliceşti, pentru care nu a putut fi instituit 
plasament la rude sau la alte persoane, prioritate având copii sub  3 ani; 

• pentru copilul aflat în situaţie de risc şi pentru care nu s-au putut identifica rude sau 
alte familii, persoane în vedererea stabilirii plasamentului familial. 

 

c) Copilul aflat în situaţie de risc şi pentru care nu s-au putut identifica rude sau alte 
familii, persoane în vedererea stabilirii plasamentului familial, este plasat la asistent 
maternal profesionist prin alte servicii ale Direcţiei, respectiv Compartimentul de 
evaluare iniţială, internare în regim de urgenţă, repatriere, consiliere. 
Măsurile de protecţie specială a copilului se stabilesc şi se aplică în baza planului 
individualizat de protecţie, care poate prevedea plasamentul/plasamentul în regim 
de urgenţă a copilului la un asistent maternal profesionist. Măsura plasamentului la 
asistent maternal profesionist se stabileşte de către comisia pentru ptotecţia 
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copilului, în situaţia în care există acordul părinţilor, iar dacă în situaţia copilului 
care în vederea protejării intereselor sale nu poate fi lăsat în grija părinţiilor din 
motive neimputabile acestora. Măsura plasamentului se stabileşte de către instanţa 
judecătorească  la cererea DGASPC în următoarele cazuri: 

• copilul ai cărui părinţi sunt decedaţi, necunoscuţi, decăzuţi din exerciţiul drepturilor 
părinteşti sau cărora li s-a aplicat pedeapsa interzicerii drepturilor părinteşti, puşi 
sub interdicţie, declaraţi judecătoreşte morţi, dispăruţi, când nu a putut fi instituită 
tutela; 

• copilul abuzat sau neglijat, copilul găsit sau abandonat de către mamă în unităţile 
sanitare, dacă se impune înlocuirea plasamentului în regim de urgenţă dispus de 
către DGASPC; 

• când nu există acordul părinţiilor sau, după caz, al unuia dintre părinţi, pentru 
instituirea măsutii de protecţie specială. 

Plasamentul copilului în regim de urgenţă este o măsură specială cu caracter temporar, 
care se stabileşte în situaţia copilului abuzat, neglijat sau supus oricărei forme de 
violenţă, în situaţia copilului găsit sau părăsit în unităţi sanitare precum şi în cazul 
copilului al cărui unic ocrotitor legal sau ambii au fost reţinuţi, arestaţi, internaţi sau în 
situaţia în care, din orice alt motiv, aceştia nu îşi pot exercita drepturile şi obligaţiile 
părinteşti cu privire la copil. 

d) Convenţia de plasament se redactează după următorul model:  
 
 

CONVENŢIE DE PLASAMENT 
Pentru copilul: 

                             Numele:    
           Prenumele:   
 

Încheiată între: 
I. PĂRŢI 
1. Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Covasna, reprezentată prin 

Director General   ..........................., în calitate de angajator, şi 
2. Asistent Maternal Profesionist  

OBIECTUL CONVENŢIEI îl constituie primirea în plasament de către AMP a 
copilului: 
NUMELE ŞI PRENUMELE:  
DATA NAŞTERII    AN: .......  LUNĂ: .....  ZI:....... 

      CODUL NUMERIC PERSONAL: ……………………. 
LOCUL NAŞTERII:  
PĂRINŢII: Tata :  
   Mama:  
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RELIGIA:  
Situaţia personală a copilului: 
Situaţia familială a copilului:  
Situaţia socială şi medicală a copilului: 
Nevoi speciale ale copilului: 
Nevoi fizice: 
Nevoi afective: 
Motivele hotărârii de plasament/încredinţare a copilului constau în: 
    
OBIECTIVELE  PLASAMENTULUI :  

Planul de aplicare a plasamentului sau încredinţării constă în: 
Se urmăreşte evoluţia copilului prin vizite efectuate la domiciliul asistentului maternal 
până la rezolvarea situaţiei definitive. 

Relaţia copil-părinţi biologici ( Modalităţi de menţine contactul dintre copil şi 
familia biologică) : 
a) întâlniri ale copilului cu părintele ori cu o altă persoană care are, dreptul la relaţii 
personale cu copilul;  
b) vizitarea copilului la domiciliul acestuia;  
c) găzduirea copilului pe perioadă determinată de către părintele sau de către altă persoană 
la care copilul nu locuieşte în mod obişnuit;  
d) corespondenţă ori altă formă de comunicare cu copilul;  
e) transmiterea de informaţii copilului cu privire la părintele ori la alte persoane care au, 
dreptul de a menţine relaţii personale cu copilul;  
f) transmiterea de informaţii referitoare la copil, inclusiv fotografii recente, evaluări 
medicale sau şcolare, către părintele sau către alte persoane care au dreptul de a menţine 
relaţii personale cu copilul. 
Reintegrarea copilului în familia sa naturală (în cazul plasamentului): 
 
Pregătirea copilului pentru integrarea în familia adoptivă (în cazul încredinţării) va 
consta în: 

 
II. SUPRAVEGHEREA ACTIVITĂŢII ASISTENTULUI MATERNAL PROFESIONIST 

    Supravegherea activităţii asistentului maternal profesionist va fi asigurată de către 
angajator, prin asistenţii sociali împuterniciţi în acest sens, care vor evalua periodic 
evoluţia copilului în familia ocrotitoare. 

      Ori de câte ori va aprecia că este necesar, angajatul va contacta angajatorul pentru a-i 
solicita sprijin în rezolvarea situaţiilor dificile care pot apărea în derularea contractului de 
muncă şi a prezentei convenţi 
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III. DREPTURILE ŞI OBLIGAŢIILE PĂRŢILOR 
Angajatorul are următoarele drepturi şi obligaţii: 

•••• Să ofere consiliere asistentului maternal pentru îndeplinirea obligaţiilor acestuia cu 
privire la copilul aflat în plasament/încredinţare 
•••• Să culeagă informaţii privind relaţia copil-angajat de la domiciliul acestuia, de la 
primăria de domiciliu, cunoscuţi, vecini, unităţi şcolare, sanitare, poliţie sau altă sursă 
care poate asigura informaţii care conduc la susţinerea propunerii de menţinere sau 
încetare a contractului de muncă 
•••• Să efectueze plata salariului şi a celorlalte drepturi prevăzute de legislaţia muncii 
•••• Să suporte cheltuielile legate de efectuarea analizelor medicale şi eliberarea 
certificatului medical care trebuie efectuate anual de asistentul maternal profesionist. 
•••• Copilul plasat la asistentul maternal are un asistent social care asigură respectarea 
prevederilor cu privire la îngrijirea şi protecţia sa şi care promovează bunăstarea şi 
dezvoltarea copilului.  
•••• SPPC/OPA desemnează pentru fiecare copil un asistent social cu pregătire specifică 
referitoare la dezvoltarea copilului şi experienţă directă în serviciul de asistenţă 
maternală.  
•••• Asistentul social al copilului este cel care întocmeşte şi semnează planul 
individualizat de protecţie; în cazul în care asistentul social al copilului este schimbat, 
motivul va fi consemnat în planul individualizat de protecţie.  
•••• SPPC/OPA notifică în scris copilul, familia şi asistentul maternal cu privire la 
nominalizarea asistentului social, responsabilităţile acestuia şi la modul cum poate fi 
contactat.  
•••• SPPC/OPA are în vedere ca numărul de cazuri ale asistentului social să permită 
acestuia să aibă suficient timp pentru munca directă cu familia, copilul şi asistentul 
maternal, în vederea atingerii obiectivelor stabilite în planul individualizat de protecţie; 
totodată, SPPC/OPA asigură pentru asistentul social îndrumare şi coordonare prin 
intermediul supervizorului.  
•••• Asistentul social al copilului este responsabil cu organizarea, coordonarea şi 
monitorizarea activităţilor în care sunt implicaţi alţi specialişti, atunci când nevoile 
copilului impun aceste intervenţii.  
•••• Asistentul social al copilului monitorizează şi înregistrează evoluţia planului 
individualizat de protecţie, în urma consultării cu familia, copilul, asistentul maternal, 
supervizorul şi alţi specialişti.  
•••• Asistentul social al copilului vizitează în mod regulat copilul, având inclusiv 
întâlniri individuale cu copilul; numărul vizitelor lunare, numărul şi durata întâlnirilor 
individuale sunt consemnate în convenţia de plasament.  
•••• Asistentul social al copilului asigură, în condiţiile legii, menţinerea relaţiilor 
copilului cu familia sau cu orice alte persoane relevante pentru viaţa copilului.  
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   În cazul absenţei pentru o perioadă de timp a asistentului social, SPPC/OPA notifică 
părţile cu privire la această situaţie şi desemnează un înlocuitor 

                                                 
Angajatul are următoarele drepturi şi obligaţii: 

•  Să asigure creşterea, îngrijirea şi educarea copiilor, în vederea asigurării unei 
dezvoltări armonioase fizice, psihice, intelectuale şi afective a acestora şi în regim 
de urgenţă; 

• Să asigure nevoile individuale ale copilului ţinând cont de religia, originea etnică, 
limbă, cultură, dizabilităţi şi sexualitate; 

• Să formeze şi să dezvolte creşterea respectului de sine al copilului şi sentimentul că 
este util prin dezvoltarea abilităţilor de depăşire a situaţiilor discriminatorii; să 
sprijine copiii aparţinând minorităţilor etnice şi să încurajeze dezvoltarea abilităţilor 
de răspuns la atitudini discriminatorii; 

• Să asculte opiniile copilului şi îi stimulează iniţiativa; încurajează autonomia 
copilului; 

• Să sprijine şi să asigure recuperarea maximizării potenţialului copilului pentru o 
bună adaptare la o viaţă normală; 

• Să asigure echipamentul necesar şi adecvat diferitelor situaţii pentru copil; după 
posibilităţi adaptarea casei şi maşinii AMP; 

• Să ghideze copilul în dezvoltarea talentului, interesului sau a pasiunii în strânsă 
legătură cu domeniul de interes al acestuia; 

• Să implementează planul de permanenţă al copilului şi toate activităţile propuse în 
PIP(inclusiv cel revizuit); 

• Să asigure un mediu sănătos, sigur şi stimulativ pentru copil; 
• Să asigure o locuinţă confortabilă pentru toţi cei care locuiesc acolo; locuinţa trebuie 

să fie bine întreţinută şi să fie menţinută permanent curăţenia şi igiena; 
• Să asigure copilului plasat pat şi dulap propriu, iar casa să corespundă din punct de 

vedere a nevoilor de intimitate şi spaţiu a copilului; 
• Să se asigure că curtea, casa şi împrejurimile nu expun copilul la riscuri de 

accidente, locurile periculoase fiind clar marcate şi asigurate ţinându-se cont de 
vârsta copilului; AMP prezintă copilului potenţialele surse de risc, echipamentele 
electrice şi cele provocatoare de incendii; 

• Se asigură că transportul copilului, atunci când deplasarea acestuia este necesară, se 
realizează în condiţii de siguranţă; 

• Se asigură că copilul dispune de echipament, cazarmament, jucării, materiale 
iginico-sanitare, rechizite şcolare, materiale cultural-sportive, precum şi 
echipamente specifice pentru copilul cu dizabilităţi. Se asigură că hainele copilului 
sunt personalizate, suficiente şi bine întreţinute şi adecvate sexului, vârstei 
copilului şi sezonului; 
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• Asigură pentru copil cu sprijinul DGASPC o dietă care să ţină cont de nevoile de 
dezvoltare ale copilului, precum şi de preferinţele sau specificul cultural şi religios 
al copilului; 

• Se implică activ în stimularea şi dezvoltarea jocurilor copilului prin asigurarea 
materialelor şi jucăriilor adecvate vârstei copilului-cu sprijinul DGASPC; 

• Asigură menţinerea relaţiilor de prietenie şi dezvoltă noi relaţii, dacă acestea nu 
contravin interesului superior al copilului; 

• Asigură protecţia copilului împotriva oricăror forme de abuz, neglijare, exploatare 
şi deprivare; 

• Cunoaşte standardele, procedurile şi orice alte instrucţiuni referitoare la îngrijirea 
copilului înţelegându-le şi asigurându-se că acestea sunt aplicate; 

• Încurajează copilului să reflecteze şi să-şi înţeleagă trecutul, în funcţie de vârstă, 
capacitate; se asigură că acesta cunoaşte şi înţelege motivul plasării sale, durata şi 
scopul măsurii, precum şi statutul său juridic; 

• Înregistrează în caietul copilului, periodic evenimentele semnificative din viaţa 
acestuia(incluzând realizările şi progresele din dezvoltarea acestuia); 

• Asigură menţinerea şi dezvoltarea relaţiilor copilului cu familia şi prietenii, în 
concordanţă cu PIP şi prevederile convenţiei de plasament. Încurajează şi facilitează 
aceste relaţii prin intermedierea vizitelor părinte – copil(telefonic, prin scrisori, etc.), 
ţinând evidenţa acestora; 

• Asigură o evaluare medicală periodică a copilului, prin prezentarea acestuia la 
medicul de familie, iniţial şi ori de câte ori este nevoie, şi anual – prin prezentare la 
tratament stomatologic, oftalmologic în funcţie de nevoile prezentate de copil; 

• Se asigură că nevoile educaţionale ale copilului sunt satisfăcute cu prioritate, 
încurajând copilul să-şi atingă potenţialul maxim; 

• Asigură mediul în care educaţia şi învăţătura sunt promovate, supraveghează 
participarea copilului la procesul educativ; asigură uniformă şi echipamente 
necesare cu sprijinul DGASPC, ajutor la temele de casă, ajutor financiar şi de alt tip 
pentru participarea la excursii şcolare sau alte activităţi extraşcolare; 

• Se asigură, împreună cu asistentul social al DGASPC, că orice formă de 
discriminare sau abuz asupra copilului, este adusă în atenţia direcţiunii şcolii, iar în 
situaţia exmatriculării identifică imediat alternative educaţionale; 

• Sprijinirea copilului, tânărului în dezvoltarea deprinderilor, aptitudinilor şi a 
cunoştinţelor necesare vieţii de adult prin orientarea lui, înainte de încetarea 
măsurii de protecţie, prin stabilirea relaţiilor cu autorităţile locale, serviciile de 
educaţie, de angajare, de pregătire; informarea acestuia privind serviciile de sprijin 
şi financiare oferite în condiţiile legii; 

• Participă la reuniuni în şcoală, consiliere, dezbateri legate de profesia de asistent 
maternal profesionist; 
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• Decontarea sumelor de bani avansate de către DGASPC pentru copil, în contul 
cheltuielilor de hrană, echipament, cazarmament, jucării, materiale igienico 
sanitare, respectiv depunerea documentelor justificative conform procedurilor 
SAM; 

• Îndeplineşte orice alte atribuţii dispuse de conducerea instituţiei, în limitele 
prevederilor legale; 

• Respectă proceduriile  elaborate de Serviciul de asistenţă maternală, prevederile 
Regulamentului de organizare şi funcţionare a Direcţiei, de Regulamentul de 
organizare internă, precum şi de prevederile Codului de Conduită a a personalului 
contractual 

• Să beneficieze de un salariu conform prevederilor legale în vigoare 
• Să beneficieze de drepturile de personal prevăzute de legislaţia muncii, pe perioade 

existenţei raporturilor de muncă 
• Să primească consiliere şi sprijin din partea angajatorului pentru îndeplinirea 

obligaţiilor ce îi revin cu privire la copilul aflat în plasament sau încredinţare 
• Să asigure creşterea, îngrijirea şi educarea copilului în vederea asigurării unei 

dezvoltări armonioase-fizică, psihică şi afectivă-a acestuia 
• Să asigure integrarea copilului în familia sa, aplicându-i un tratament egal cu 

ceilalţi membrii ai familiei 
• Să asigure integrarea socială a copilului(în viaţa socială) 
• Să contribuie la pregătirea reintegrării copilului în familia lui naturală sau la 

integrarea acestuia în familia adoptivă, după caz 
• Să permită specialiştilor autorizaţi  Direcţiei Generală de  Asistenţă Socială şi  

Protecţia  Copilului , ai Organismului Privat Autorizat sau membrilor Comisiei 
pentru Protecţia Copilului supravegherea activităţii lui profesionale şi evaluarea 
evoluţiei copilului 

• Să păstreze confidenţialitatea informaţiilor pe care le primeşte cu privire la copilul 
plasat/încredinţat 

• Să informeze în timp util angajatorul cu privire la orice schimbare survenită în 
situaţia lui personală, familială sau socială, care ar putea să influenţeze activitatea 
lor profesională 

• Să participe la cursurile organizate de angajator 
• Să prezinte anual Comisiei pentru Protecţia Copilului un certificat medical din care 

să rezulte că starea sănătăţii lui şi a persoanelor cu care locuieşte permite 
continuarea desfăşurării activităţii în calitate de asistent maternal profesionist. 

 
Prezenta Convenţie s-a încheiat, în 2 exemplare, azi ………………. 
 
Angajator,                                                        Angajat, 
_____________________                               _____________________ 
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Subsemnatul(a) _____________________ soţ/soţie al(a) ___________________, îmi 

dau acordul ca soţia(soţul) mea(meu) să încheie prezenta Convenţie al cărei obiect se va 
desfăşura la domiciliul nostru comun. 

                                                                       Semnătura: ___________________ 
 
Acordul celorlalţi membrii ai familiei(inclusiv copii majori): 
                                                                         Semnătura: ___________________ 
                                                                                            ___________________  
Data: ___________ 

 
 
 (3) Condiţii de încetare a serviciilor: Încetarea plasamentului la AMP se poate realiza 
conform Planului individualizat de protecţie în următoarele situaţii: 

-    adopţie; 
- reintegrarea copilului în familia biologică; 
- integrare socio-profesională.  

Încetarea acordării serviciilor de către serviciu se face cu respectarea legii în vigoare,  pe 
baza hotărârii Comisiei pentru protecţia copilului Covasna sau a sentinţei civile. 
   (4) Persoanele beneficiare de servicii sociale furnizate de Serviciul asistenţă maternală au 
următoarele drepturi: 

a) să li se respecte drepturile şi libertăţile fundamentale, fără discriminare pe bază de 
rasă, sex, religie, opinie sau orice altă circumstanţă personală ori socială; 

b) să participe la procesul de luare a deciziilor în furnizarea serviciilor sociale, respectiv 
la luarea deciziilor privind intervenţia socială care li se aplică; 

c) să li se asigure păstrarea confidenţialităţii asupra informaţiilor furnizate şi primite; 
d) să li se asigure continuitatea serviciilor sociale furnizate, atât timp cât se menţin 

condiţiile care au generat situaţia de dificultate; 
e) să fie protejaţi de lege atât ei, cât şi bunurile lor, atunci când nu au capacitate de 

exerciţiu; 
f) să li se garanteze demnitatea, intimitatea şi respectarea vieţii intime; 
g) să participe la evaluarea serviciilor sociale primite; 
h) să li se respecte toate drepturile speciale în situaţia în care sunt minori sau persoane 

cu dizabilităţi. 
 
    (5) Persoanele beneficiare de servicii sociale furnizate de Serviciul asistenţă maternală  au 
următoarele obligaţii: 

a) să furnizeze informaţii corecte cu privire la identitate, situaţie familială, socială, 
medicală şi economică; 
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b) să participe, în raport cu vârsta, situaţia de dependenţă etc., la procesul de furnizare a 
serviciilor sociale; 

c) să contribuie, în conformitate cu legislaţia în vigoare, la plata serviciilor sociale 
furnizate, în funcţie de tipul serviciului şi de situaţia lor materială; 

d) să comunice orice modificare intervenită în legătură cu situaţia lor personală; 
e) să respecte prevederile prezentului regulament. 

 
ARTICOLUL 7 

Activităţi şi funcţii 
    Principalele funcţii ale Serviciului asistenţă maternală sunt următoarele: 
    a) de furnizare a serviciilor sociale de interes public general/local, prin asigurarea 
următoarelor  activităţi principale: 

1. reprezintă furnizorul de servicii sociale în contractul încheiat cu persoana 
beneficiară; 

2. identifică şi selectează candidaţii pentru profesia de asistent maternal, evaluează şi 
propune spre atestare, Comisiei pentru protecţia copilului, persoanele pentru 
această profesie;  

3. încheie convenţiile de plasament pentru fiecare copil primit de către asistenţii 
maternali profesionişti;  

4. formează asistenţii maternali profesionişti, organizează cursuri pentru pregătirea 
acestora şi evaluează asistenţii maternali profesionişti;  

5. urmăreşte şi supraveghează modul în care asistentul maternal profesionist care a 
primit în plasament un copil, îşi îndeplineşte obligaţiile contractuale, propunând 
măsuri în consecinţă atât la nivelul Direcţiei Generale cât şi a Comisiei pentru 
protecţia copilului;  

6. propune Comisiei pentru protecţia copilului retragerea atestatului de asistent 
maternal profesionist în cazul în care în urma evaluării se constată că persoana 
respectivă, prin activitatea depusă, nu poate asigura dezvoltarea armonioasă a 
copiilor primiţi în plasament;  

7.  realizează evaluarea anuală a asistenţilor maternali profesionişti;  
8. sprijină asistenţii maternali profesionişti prin consiliere şi perfecţionare permanentă 

pentru îndeplinirea atribuţiilor ce le revin;  
9. elaborează, implementează şi monitorizează Planul individualizat de protecţie şi 

Programele de intervenţie specifică, conform legii;  
10. monitorizează şi reevaluează situaţia copiilor plasaţi în asistenţă maternală, conform 

legii;  
11. întocmeşte trimestrial sau ori de câte ori apare o situaţie care impune acest lucru, 

rapoarte privitoare la evoluţia dezvoltării fizice, mentale, spiritual, morale sau 
sociale a copilului şi a modului în care acesta este îngrijit; transmite copia acestor 
rapoarte la AJPIS Covasna; 
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12. realizează demersurile legale, în vederea stabilirii PIP-adopţie, cu respectarea 
prevederilor legale din domeniul adopţiei;  

13. prezintă Comisiei pentru protecţia copilului rapoarte trimestriale referitoare la 
evoluţia copiilor plasaţi la asistenţi maternali profesionişti;  

14. dezvoltă reţeaua de asistenţi maternali profesionişti, în conformitate cu strategia 
judeţeană de asistenţă socială şi protecţia copilului;  

15. asigură la cererea asistentului maternal profesionist, aprobată de angajator, în 
situaţii de excepţie, separarea copiilor plasaţi la asistenţi maternali profesionişti, în 
perioada efectuării concediului legal de odihnă; 

16. îndeplineşte orice alte atribuţii prevăzute de lege. 
    b) de informare a beneficiarilor, potenţialilor beneficiari, autorităţilor publice şi 
publicului larg despre domeniul său de activitate, prin asigurarea următoarelor activităţi 
principale: 

1. stabilirea strategiei de recrutare a asistenţilor maternali în măsură să menţină 
capacitatea serviciului de a veni în întâmpinarea nevoilor identificate în cazul 
fiecărui copil; 

2. în dezvoltarea serviciului Direcţia are în vedere particularităţile de limbă, 
dizabilitate, rasă, cultură, religie şi sex ale copiilor; 

3. Direcţia promovează o abordare de parteneriat în îngrijirea copilului, implicând 
părinţii, copiii, alţi membri de familie şi alte persoane semnificative pentru copil, 
asistenţii maternali, familiile acestora, asistenţii sociali, managerii serviciilor sociale, 
precum şi alţi specialişti; 

4. elaborarea de rapoarte de activitate/monitorizare, situaţii; etc. 
    c) de promovare a drepturilor beneficiarilor şi a unei imagini pozitive a acestora, de 
promovare a drepturilor omului în general, precum şi de prevenire a situaţiilor de 
dificultate în care pot intra categoriile vulnerabile care fac parte din categoria de persoane 
beneficiare, potrivit scopului acestuia, prin asigurarea următoarelor activităţi principale: 

1. În urma colaborării cu instituţiile publice (şcoli, primării etc) încurajează depăşirea 
situaţiilor discriminatorii, astfel copiii aparţinând minorităţilor sunt mai bine 
acceptaţi de către comunitatea locală; 

2. asigurarea accesului la serviciu potrivit nevoilor copilului; serviciul are ca valori 
acceptarea diverstăţii şi promovarea egalităţii; 

3. orice copil are dreptul de a beneficia de acest serviciu, dacă se impune acest lucru; 
4. copilul este sprijinit şi încurajat să-şi dezvolte abilităţi de depăşire a situaţiilor 

discriminatorii; copii aparţinând minorităţilor sunt sprijiniţi şi încurajaţi să-şi 
dezvolte abilităţi de răspuns la atitudinile discriminatorii; 

5. copilul participă la luarea deciziilor cu privire la îngrijirea şi planurile de viitor în 
funcţie de vârstă, experienţă şi capacitate  de înţelegere şi are dreptul la sprijin şi 
asistenţă în exercitarea acestui drept; 
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6. copilul este încurajat şi are acces la oportunităţi de dezvoltare a talentului, 
interesului sau pasiunilor lui; fiecare copil este încurajat să-şi dezvolte pasiunile în 
strânsă legătură cu domenii de interes corespunzătoare vârstei şi abilităţilor 
personale; etc. 

    d) de asigurare a calităţii serviciilor sociale prin realizarea următoarelor activităţi 
principale: 

1. elaborarea instrumentelor standardizate (proceduri operaţionale) utilizate în 
procesul de acordare a serviciilor; 

2. folosirea instrumentelor standardizate; 
3. desemnarea pentru fiecare copil şi asistent maternal un asistent social cu pregătire 

specific referitoare la dezvoltarea copilului şi experienţă direct în serviciul de 
asistenţă maternală; 

4. asistentul social primeşte îndrumare şi coordonare cu ocazia şedinţelor de 
supervizare; 

5. instruirea şi pregătirea asistentului maternal pentru a dobândi aptitudinile şi 
cunoştinţele necesare îngrijirii copilului plasat; 

6. evaluarea anuală a activităţii asistentului maternal, oferind posibilitatea acestuia de 
a contribui cu informaţii la calitatea şi gama de servicii ale serviciului;  

7. respectarea standardelor minime obligatorii, etc. 
    e) de administrare a resurselor financiare, materiale şi umane ale serviciului prin 
realizarea următoarelor activităţi: 

1. evaluarea anuală a performanţelor profesionale individuale; 
2. asigurarea condiţiilor pentru desfăşurarea activităţilor prin resurse materiale, 

respectiv spaţiu adecvat, dotat cu calculatoare, imprimantă, telefon, mobilier birou, 
spaţiu pentru realizarea evaluărilor, consilierii psihologice, întâlnire copil-părinţi 
biologici; 

3. întocmirea fişelor de post cu atribuţii bine definite, clare; 
4. programarea concediilor de odihnă pentru personalul angajat; asigurarea 

continuităţii activităţilor; 
5. propuneri privind fundamentarea bugetului de cheltuieli necesare desfăşurării 

activităţilor; 
6. elaborarea unui plan anual de pregătire şi perfecţionare a asistenţilor sociali şi a 

psihologilor; etc. 
 

ARTICOLUL 8 
Structura organizatorică, numărul de posturi şi categoriile de personal 

(1) Serviciul funcţionează cu un număr de 192 total personal, conform prevederilor 
Hotărârii consiliului judeţean nr 199/2015, din care: 
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SPECIFICAŢIE 
Număr de personal 
cu studii superioare 

Număr de personal 
cu studii medii 

0 1 2 

Personal angajat cu contract individual de 
muncă, din care: 

  

- personal angajat cu normă întreagă 14 178 
d.c. pers. propriu 14 178 

TOTAL 14 178 

TOTAL (1+2), din care: 192 

Nr. personal cu funcţii de conducere 1 - 

d.c. pers. din Serv. de asist.maternală 1 - 

Nr. personal administrativ - - 

Nr. personal de specialitate 13 178 
d.c. serv. de asistenţă maternală 13 - 
    asistenţi maternali profesionist - 178 

    2. Încadrarea personalului se realizează în funcţie de nevoile persoanelor beneficiare, cu 
respectarea numărului maxim de posturi prevăzut în statul de funcţii aprobat. 
    (2) Raportul angajat/beneficiar: 1/1,85 (192/356) 
 

    ARTICOLUL 9 
Personalul de conducere 

    (1) Personalul de conducere: şef serviciu 
    (2) Atribuţiile personalului de conducere sunt: 

a) Primirea de la conducerea D.G.A.S.P.C Covasna şi repartizarea spre soluţionare 
către membrii Serviciului de asistenţă maternală a cererilor/sesizărilor adresate către 
direcţie, a căror rezolvare intră în competenţa Serviciului; 

b) Coordonarea şi monitorizarea activităţii persoanelor din subordsine; 
c) Elaborarea şi urmărira realizării programului de activitate; 
d) Evaluarea anuală a persoanelor din subordine; 
e) Elaborarea rapoartelor de activitate semestrială; 
f) Elaborarea regulamentului intern de organizare şi funcţionare al serviciului, a 

metodologiilor interne de lucru, cu respectarea legislaţiei în vigoare; 
g) Verificarea şi avizarea dosarelor instrumentate de către persoanele din subordine 

înainte de prezentarea lor: în şedinţa Comisiei pentru protecţia copilului, în faţa 
instanţei de judecată, directorului general adjunct; 

h) Acordarea de consultanţă de specialitate angajaţilor din subordine, precum şi altor 
persoane interesate, clienţi ai D.G.A.S.P.C. Covasna, privind rezolvarea cazurilor 
care sunt de competenţa serviciului; 

i) Comunică – la solicitarea şefilor ierarhici – informaţii cu privire la: 
• Activitatea personalului din cadrul serviciului; 



16 

 

• Activitatea asistenţilor maternali profesionişti; 
• Evoluţia copiilor plasaţi la asistenţi maternali profesionişti; 
• Evoluţia demersurilor cu familia biologică/adoptivă a copilului; 

j) Se preocupă anual, în funcţie de posibilităţi, de organizarea în bune condiţii a Zilei 
Asistenţilor Maternali şi a taberei de vară pentru copiii aflaţi în plasament la asistent 
maternal profesionist; 

k) Se preocupă/organizează activităţile de evaluare a capacităţii solicitanţilor, în 
vederea atestării ca AMP, de a oferi îngrijire potrivită copilului care necesită acest tip 
de protecţie; 

l) Participă la pregătirea solicitantului în calitate de formator sau în vederea sprijinirii 
solicitantului pe parcursul pregătirii; 

m) Întocmeşte, păstrează şi actualizează dosarul AMP, conform prevederilor 
standardelor minime obligatorii; 

n) Sprijină şi monitorizează activitatea AMP, asigurându-se că aceasta este informat în 
scris, acceptă, înţelege şi acţionează în conformitate cu standardele, procedurile şi 
metodologia promovată de către autoritatea competentă; 

o) Prezintă, înainte de plasarea copilului la AMP, standardele, procedurile şi alte 
instrucţiuni referitoare la îngrijirea copilului, asigurându-se că acestea au fost 
înţelese; 

p) Participă la procesul de potrivire a copilului cu AMP, prezentând abilităţile şi 
competenţele AMP; 

q) Furnizează în scris către AMP informaţiile privind sprijinul disponibil din partea 
grupului local de AMP sau a formelor asociative ale AMP; 

r) Furnizează în scris către AMP informaţiile privind procedurile ce vor fi urmate în 
cazul suspiciunilor de abuz, neglijare sau al oricărei alte plângeri făcute împotriva 
lui, precum şi asupra sprijinului disponibil în astfel de situaţii; 

s) Identifică nevoile de pregătire şi potenţialul fiecărui AMP, precum şi ale membrilor 
familiei acestuia; 

t) Evaluează anual activitatea fiecărui AMP, conform prevederilor standardelor 
minimeobligatorii; 

u) Ţinerea evidenţelor clare şi la zi a cazurilor; 
v) Colaborarea cu instituţiile publice (pimării, poliţie etc.), organismele private etc., 

pentru rezolvarea cazurilor care sunt de competenţa serviciului; 
w) Participarea la şedinţele Colegiului director şi la şedinţele de lucru convocate de 

conducerea direcţiei şi îşi aduce aportul la buna funcţionare a serviciului şi a 
direcţiei; 

x) Îndeplinirea altor atribuţii dispuse de conducerea instituţiei, în limitele prevederilor 
legale; 
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A) Atribuţii generale: 
• Identifică riscurile care pot afecta atingerea obiectivelor generale şi specifice 

aferente serviciului/biroului/compartimentului unde-şi desfăşoară activitatea 
• Sesizează responsabilul de riscuri de la nivelul 

serviciului/biroului/compartimentului cu privire la riscul identificat 
• Participă, împreună cu responsabilul de riscuri la analizarea şi evaluarea 

riscului identificat 
• Respectă şi aplică procedurile proprii ale serviciului/biroului/compartimentului 

şi cea privind managementul riscurilor 
B) Atribuţii ca membru CM: 

• Întocmesc rapoartele trimestriale/anuale privind îndeplinirii programului de 
dezvoltare a SCM (stadiul implementării sistemului de control 
intern/managerial, respectiv a standardelor de control intern/managerial) 

• Răspund de realizarea măsurilor/acţiunilor aprobate în cadrul comisiei de 
monitorizare pentru implementarea sistemului de control intern/ managerial în 
cadrul D.G.A.S.P.C. Covasna 

• Respectă şi aplică procedurile proprii ale serviciului 
/biroului/compartimentului şi cea privind managementul riscurilor. 

z) Respectarea prevederilor Regulamentului de organizare şi funcţionare a Direcţiei, 
ale Regulamentului de organizare internă, procedurilor interne, precum şi a 
prevederilor Codului de Conduită a funcţionarului public. 

   
  ARTICOLUL 10 

Personalul de specialitate de îngrijire şi asistenţă. Personal de specialitate şi auxiliar 
    (1) Personalul de specialitate :  

a) asistent maternal (531201); 
b) asistent social (263501); 
c) psiholog (263411); 
d) psihopedagog(263412) 

 
a) Atribuţii ale personalului de specialitate: asistent maternal (531201): 

Atribuţii specifice postului privind copiii primiţi în plasament şi cele privind relaţia 
cu DGASPC şi CPC, prevăzute în HG nr. 679/2003: 

a. să asigure creşterea, îngrijirea şi educarea copiilor, în vederea unei dezvoltări 
armonioase fizice, psihice, intelectuale şi afective a acestora; 

b. să asigure integrarea copiilor în familia sa, aplicându-le un tratament egal cu al 
celorlalţi membri ai familiei; 

c. să asigure integrarea copiilor în viaţa socială; 
d. să contribuie la pregătirea reintegrării copiilor în familia lor naturală sau la 

integrarea acestora în familia adoptivă, după caz; 
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e. să permită specialiştilor serviciului public specializat pentru protecţia copilului 
sau organismului privat autorizat supravegherea  activităţii sale profesionale şi 
evaluarea evoluţiei copilului; 

f. să asigure continuitatea activităţii desfăşurate şi în perioada efectuării 
concediului legal de odihnă, cu excepţia cazului în care separarea de copiii 
plasaţi pentru această perioadă este autorizată de către angajator; 

g. să păstreze confidenţialitatea informaţiilor pe care le primeşte cu privire la copii; 
h. să informeze de îndată serviciul public specializat pentru protecţia copilului care 

le supraveghează activitatea cu privire la orice schimbare survenită în situaţia lor 
personală, familială sau socială care ar putea să le influenţeze activitatea; 

i. să participe la cursurile de perfecţionare organizate de către angajator; 
j. asistentul maternal profesionist şi persoanele cu care acesta locuieşte au obligaţia 

să prezinte anual CPC un certificat medical din care să rezulte că starea  sănătăţii 
lor permite continuarea desfăşurării activităţii. 
 

Atribuţii privind îngrijirea copilului: 
• Să asigure creşterea, îngrijirea şi educarea copiilor, în vederea asigurării unei dezvoltări 

armonioase fizice, psihice, intelectuale şi afective a acestora şi în regim de urgenţă; 
• Să asigure nevoile individuale ale copilului ţinând cont de religia, originea etnică, 

limbă, cultură, dizabilităţi şi sexualitate; 
• Să formeze şi să dezvolte creşterea respectului de sine al copilului şi sentimentul că este 

util prin dezvoltarea abilităţilor de depăşire a situaţiilor discriminatorii; să sprijine 
copiii aparţinând minorităţilor etnice şi să încurajeze dezvoltarea abilităţilor de răspuns 
la atitudini discriminatorii; 

• Să asculte opiniile copilului şi îi stimulează iniţiativa; încurajează autonomia copilului; 
• Să sprijine şi să asigure recuperarea maximizării potenţialului copilului pentru o bună 

adaptare la o viaţă normală; 
• Să asigure echipamentul necesar şi adecvat diferitelor situaţii pentru copil; după 

posibilităţi adaptarea casei şi maşinii AMP.; 
• Să ghideze copilul în dezvoltarea talentului, interesului sau a pasiunii în strânsă 

legătură cu domeniul de interes al acestuia; 
• Să implementează planul de permanenţă al copilului şi toate activităţile propuse în 

PIP(inclusiv cel revizuit); 
• Să asigure un mediu sănătos, sigur şi stimulativ pentru copil; 
• Să asigure o locuinţă confortabilă pentru toţi cei care locuiesc acolo; locuinţa trebuie să 

fie bine întreţinută şi să fie menţinută permanent curăţenia şi igiena; 
• Să asigure copilului plasat pat şi dulap propriu, iar casa să corespundă din punct de 

vedere a nevoilor de intimitate şi spaţiu a copilului; 
• Să se asigure că curtea, casa şi împrejurimile nu expun copilul la riscuri de accidente, 

locurile periculoase fiind clar marcate şi asigurate ţinându-se cont de vârsta copilului; 
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AMP prezintă copilului potenţialele surse de risc, echipamentele electrice şi cele 
provocatoare de incendii; 

• Se asigură că transportul copilului, atunci când deplasarea acestuia este necesară, se 
realizează în condiţii de siguranţă; 

• Se asigură că copilul dispune de echipament, cazarmament, jucării, materiale iginico-
sanitare, rechizite şcolare, materiale cultural-sportive, precum şi echipamente specifice 
pentru copilul cu dizabilităţi. Se asigură că hainele copilului sunt personalizate, 
suficiente şi bine întreţinute şi adecvate sexului, vârstei copilului şi sezonului; 

• Asigură pentru copil cu sprijinul DGASPC o dietă care să ţină cont de nevoile de 
dezvoltare ale copilului, precum şi de preferinţele sau specificul cultural şi religios al 
copilului; 

• Se implică activ în stimularea şi dezvoltarea jocurilor copilului prin asigurarea 
materialelor şi jucăriilor adecvate vârstei copilului-cu sprijinul DGASPC; 

• Asigură menţinerea relaţiilor de prietenie şi dezvoltă noi relaţii, dacă acestea nu 
contravin interesului superior al copilului; 

• Asigură protecţia copilului împotriva oricăror forme de abuz, neglijare, exploatare şi 
deprivare; 

• Cunoaşte standardele, procedurile şi orice alte instrucţiuni referitoare la îngrijirea 
copilului înţelegându-le şi asigurându-se că acestea sunt aplicate; 

• Încurajează copilului să reflecteze şi să-şi înţeleagă trecutul, în funcţie de vârstă, 
capacitate; se asigură că acesta cunoaşte şi înţelege motivul plasării sale, durata şi 
scopul măsurii, precum şi statutul său juridic; 

• Înregistrează în caietul copilului, periodic evenimentele semnificative din viaţa 
acestuia(incluzând realizările şi progresele din dezvoltarea acestuia); 

• Asigură menţinerea şi dezvoltarea relaţiilor copilului cu familia şi prietenii, în 
concordanţă cu PIP şi prevederile convenţiei de plasament. Încurajează şi facilitează 
aceste relaţii prin intermedierea vizitelor părinte – copil(telefonic, prin scrisori, etc.), 
ţinând evidenţa acestora; 

• Asigură o evaluare medicală periodică a copilului, prin prezentarea acestuia la medicul 
de familie, iniţial şi ori de câte ori este nevoie, şi anual – prin prezentare la tratament 
stomatologic, oftalmologic în funcţie de nevoile prezentate de copil; 

• Se asigură că nevoile educaţionale ale copilului sunt satisfăcute cu prioritate, încurajând 
copilul să-şi atingă potenţialul maxim; 

• Asigură mediul în care educaţia şi învăţătura sunt promovate, supraveghează 
participarea copilului la procesul educativ; asigură uniformă şi echipamente necesare 
cu sprijinul DGASPC, ajutor la temele de casă, ajutor financiar şi de alt tip pentru 
participarea la excursii şcolare sau alte activităţi extraşcolare; 

• Se asigură, împreună cu asistentul social al DGASPC, că orice formă de discriminare 
sau abuz asupra copilului, este adusă în atenţia direcţiunii şcolii, iar în situaţia 
exmatriculării identifică imediat alternative educaţionale; 
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• Sprijinirea copilului, tânărului în dezvoltarea deprinderilor, aptitudinilor şi a 
cunoştinţelor necesare vieţii de adult prin orientarea lui, înainte de încetarea măsurii de 
protecţie, prin stabilirea relaţiilor cu autorităţile locale, serviciile de educaţie, de 
angajare, de pregătire; informarea acestuia privind serviciile de sprijin şi financiare 
oferite în condiţiile legii; 

• Participă la reuniuni în şcoală, consiliere, dezbateri legate de profesia de asistent 
maternal profesionist; 

• Decontarea sumelor de bani avansate de către DGASPC pentru copil, în contul 
cheltuielilor de hrană, echipament, cazarmament, jucării, materiale igienico sanitare, 
respectiv depunerea documentelor justificative conform procedurilor SAM; 

• Îndeplineşte orice alte atribuţii dispuse de conducerea instituţiei, în limitele 
prevederilor legale; 

• Respectă prevederile Regulamentului de organizare şi funcţionare a Direcţiei, de 
Regulamentul de organizare internă, precum şi de prevederile Codului de Conduită a a 
personalului contractual; 

• Identifică riscurile care pot afecta atingerea obiectivelor generale şi specifice aferente 
serviciului/biroului/compartimentului unde-şi desfăşoară activitatea; 

• Sesizează responsabilul de riscuri de la nivelul  serviciului/biroului/compartimentului 
cu privire la riscul identificat; 

• Participă, împreună cu responsabilul de riscuri la analizarea şi evaluarea riscului 
identificat; 

• Respectă şi aplică procedurile proprii ale serviciului/biroului/compartimentului şi cea 
privind managementul riscurilor ; 

• Îndeplineşte orice alte atribuţii dispuse de conducerea instituţiei, în limitele 
prevederilor legale; 

•  Respectă prevederile Regulamentului de organizare şi funcţionare a Direcţiei, de 
Regulamentul de organizare internă, precum şi de prevederile Codului de Conduită a 
personalului contractual. 

 
b).1 Atribuţii ale personalului de specialitate: asistent social al copilului (263501) 

1. aplică şi execută prevederile legale privind protecţia copilului, respectiv prevederile 
Legii nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, ale Hotărârii 
679/2003 a Guvernului privind condiţiile de obţinere a atestatului, procedurile de 
atestare şi statutul asistentului maternal profesionist, ale Ordinului nr. 35/2003 al 
ANPCA privind aprobarea standardelor minime obligatorii pentru asigurarea protecţiei 
copilului la asistentul maternal profesionist şi a ghidului metodologic de implementare 
al acestor standarde, ale Ordinului nr. 288/2006 al ANPCA pentru aprobarea 
standardelor minime obligatorii privind managementul de caz în domeniul protecţiei 
copilului, precum şi ale  Ordinului nr. 286/2006 al ANPCA pentru aprobarea Normelor 
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metodologice privind întocmirea planului de servicii şi a Normelor metodologice 
privind întocmirea planului individualizat de protecţie. 
2. răspunde de protecţia copilului în asistenţă maternală şi în urma sesizării realizează  
evaluarea nevoilor copilului, evaluare care include aspecte legate de sănătate, identitate, 
familie şi relaţii sociale, conduită, dezvoltare emoţională, comportament şi deprinderi 
de îngrijire personală, acordând o atenţie deosebită trecutului copilului referitor la 
originea sa  etnică, cultură, limbă, dizabilităţi, sex şi preferinţelor copilului de a fi plasat 
cu fraţii/surorile acestuia;  realizează evaluarea nevoilor copilului în concordanţă cu 
normele şi etica profesională  în maxim 30 de zile de la data sesizării  şi implică în 
evaluarea nevoilor copilului: familia copilului, copilul, persoana care îl îngrijeşte sau l-a 
avut în îngrijire, alţi specialişti, precum şi orice alte persoane relevante pentru viaţa 
copilului. 
3. realizează evaluarea nevoilor copilului plasat în regim de urgenţă,  în cel mult 7 zile 
de la data plasamentului, iar în cazuri excepţionale, cu aprobarea supervizorului, acest 
termen se poate prelungi cu cel mult 5 zile. 
4. transmite copii ale evaluării nevoilor copilului familiei copilului, asistentului 
maternal şi oricărei alte persoane relevante, implicate în protecţia şi îngrijirea acelui 
copil şi consemnează  orice nemulţumire a celor mai sus menţionaţi cu privire la 
conţinutul evaluării pe care o ataşează  la dosar; dacă este cazul,  transmite o copie a 
evaluării şi copilului. 
5. realizează revizuiri ale evaluării nevoilor copilului la intervale regulate, cel puţin 
trimestriale, pe durata măsurii de protecţie şi ori de câte ori s-a constatat o modificare 
neaşteptată în circumstanţele care au dus la stabilirea măsurii. 
6. ţine  seama de evaluarea nevoilor copilului în stabilirea planului individualizat de 
protecţie, recomandarea măsurii de protecţie, reevaluarea periodică a măsurii şi 
informarea autorităţilor competente. 
7. întocmeşte planul individualizat de protecţie, plan ce cuprinde obiectivele şi 
activităţile ce vor fi realizate pe termen scurt şi lung, activităţi ce sunt stabilite pe baza 
evaluării nevoilor copilului; planul este întocmit înaintea plasării copilului sau imediat 
după, în cazul plasamentului în regim de urgenţă; orice modificare a planului  se 
realizează  numai după revizuire. 
8. transmite, în cel mult două săptămâni de la plasarea copilului, copii ale planului 
individualizat de protecţie următoarelor persoane: copilului, familiei acestuia şi 
asistentului maternal şi informează  pe această cale părţile că există întâlniri de 
revizuire regulate şi că acestea reprezintă modalitatea de a propune schimbări în planul 
de permanenţă. 
9. întocmeşte convenţia de plasament pentru fiecare copil, care   cuprinde elementele 
prevăzute de lege şi  este în acord cu planul individualizat de protecţie, detailând  toate 
cerinţele de îngrijire ale copilului. 
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10. transmite copii ale convenţiei de plasament copilului care a împlinit vârsta de 10 ani, 
asistentului maternal, familiei copilului, precum şi altor persoane fizice sau juridice 
prevăzute de lege; acolo unde nu este cazul, acest lucru se va consemna la dosarul 
copilului. 
11. revizuieşte planul individualizat de protecţie trimestrial, înaintea reevaluării 
măsurii de plasare; realizează revizuirea ori de câte ori apar modificări neaşteptate în 
viaţa copilului care  impun acest lucru,  luând în considerare şi nivelul dezvoltării 
copilului raportat la parametrii corespunzători vârstei acestuia. 
12. implică în  procesul de revizuire a planului individualizat de protecţie, familia 
copilului, asistentul maternal, copilul şi supervizorul, putând  implica în acest proces 
orice alţi specialişti pe care îi  consultă cu privire la îngrijirea, protecţia şi dezvoltarea 
copilului. 
13. întocmeşte şi păstrează la dosarul copilului minutele întâlnirilor de revizuire, 
notificând în scris  orice decizie sau recomandare rezultată în urma întâlnirilor, în cel 
mult două săptămâni, tuturor părţilor. 
14. realizează potrivirea copilului cu asistentul maternal  în baza planului individualizat 
de protecţie şi a celor mai recente evaluări ale nevoilor copilului şi, respectiv, a 
abilităţilor şi competenţelor asistentului maternal,  astfel încât nevoile şi preferinţele 
copilului să fie satisfăcute. 
15. consemnează informaţiile specifice luate în considerare la realizarea potrivirii, dar şi 
acele informaţii despre nevoile copilului care nu sunt satisfăcute în totalitate de către 
asistentul maternal; aceste informaţii, dar şi măsurile de sprijin şi asistenţă prevăzute în 
vederea compensării vor fi menţionate în convenţia de plasament. 
16. ţine cont  la propunerea măsurii de protecţie  de  opinia copilului în funcţie de 
vârsta şi capacitatea lui de înţelegere şi, acolo unde este cazul, de opinia familiei 
copilului; ţine cont de rezultatul  evaluării nevoilor copilului, în special de originea 
etnică, culturală şi lingvistică a acestuia; în luarea deciziei se va urmări întâmpinarea 
acestor nevoi prin originea etnică, cultura şi limba asistentului maternal. 
17. urmăreşte în procesul de indentificare a asistentului maternal ca acesta să aibă 
deprinderile, cunoştinţele, abilităţile şi contextul social şi personal cel mai adecvat 
satisfacerii nevoilor copilului. 
18. identifică cu prioritate posibilitatea plasării copilului la rude sau cunoştinţe care 
sunt eligibile pentru copil, iar în situaţia în care acest lucru nu este posibil, ia în  
considerare identificarea unui asistent maternal potrivit pentru copil. 
19. ţine cont cu prioritate, în recomandarea măsurii de protecţie, de posibilitatea plasării 
copilului împreună cu fraţii/surorile acestuia, dacă aceasta nu contravine interesului 
superior al copilului. 
20. ia în considerare posibilitatea plasării copilului la un asistent maternal în afara 
comunităţii copilului numai în cazul în care nu exisită asistenţi maternali atestaţi locali  
sau  dacă  asistenţii maternali locali nu corespund nevoilor copilului. 
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21. se asigură că în procesul de potrivire copilul dispune de o perioadă de acomodare 
cu viitorul asistent maternal pentru a-şi putea exercita dreptul la opinie cu privire la 
decizia de plasare; înainte de mutarea propriu-zisă a copilului, se asigură că acesta 
cunoaşte familia şi mediul asistentului maternal.        
22. răspunde de  organizarea, coordonarea şi monitorizarea activităţilor în care sunt 
implicaţi alţi specialişti, atunci când nevoile copilului impun aceste intervenţii. 
23. monitorizează şi înregistrează evoluţia planului individualizat de protecţie, în urma 
consultării cu familia, copilul, asistentul maternal, supervizorul şi alţi specialişti. 
24. vizitează în mod regulat copilul, având inclusiv întâlniri individuale cu copilul şi 
consemnează  numărul vizitelor lunare, numărul şi durata întâlnirilor individuale  în 
convenţia de plasament. 
25. asigură, în condiţiile legii, menţinerea relaţiilor copilului cu familia sau cu orice alte 
persoane relevante pentru viaţa copilului. 
26. întocmeşte pentru fiecare copil plasat un dosar complet, care este separat de cel al 
asistentului maternal şi pe care il actualizează, conform legii. 
27. se asigură, cu consultarea asistentului maternal că informaţiile privind originea 
copilului îi sunt dezvăluite în funcţie de vărsta acestuia,  capacitatea de înţelegere, 
nevoi,  şi va sprjini copilul să înţeleagă şi să facă faţă acestei informaţii.  
28. stabileşte, în condiţiile legii, procedura clară privind modaţităţile prin care se 
realizează menţinerea relaţiilor familale şi sociale ale fiecărui copil plasat, precum şi 
privind susţinerea, monitorizarea şi evaluarea acestora. 
29. se asigură, cu consultarea asistentului maternal că fiecare copil plasat este înscris la 
un medic de familie şi  are acces la îngrjire medicală corespunzătoare, inclusiv consiliere 
şi terapie, îngrjire stomatologică, oftalmologică, regim alimentar adecvat. 
30. cere consimţământul părinţilor sau al reprezentantului legal al copilului la tipul de 
îngrjire medicală şi la tratamentul acordat care va fi înregistrat la dosar; în cazuri de 
urgenţă  actele medicale se pot efectua şi fară consimţămantul persoanelor  menţionate. 
31. se asigură că nevoile educaţionale ale copilului sunt satisfăcute cu prioritate şi 
încurajează copilul să-şi atingă potenţialul  maxim. 
32. se asigură că orice formă de discriminare sau abuz suferit de copil  este adusă în 
atenţia şcolii imediat.  
33. identifică forme alternative de educaţie pentru copilul exmatriculat, situţie pe care o 
aduce la cunoştinţa părinţilor. 
34. acordă sprijin tânărului aflat în situaţia încetării măsurii de protecţie,  colaborează 
eficient cu autorităţile locale şi alte instituţii pentru integrarea socioprofesională a  
acestuia, se asigură ca acesta să primescă sprijinul financiar sau de altă natură , 
disponibil în condiţiile legii. 
35. participă periodic  la cursuri comune cu asistenţii maternali şi personalul din 
centrele de plasament. 
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36. asigură transferul copilului atunci când asistentul maternal doreşte să efectueze 
concediul de odihnă fără copil, iar cererea acestuia a fost aprobată de angajator. 
37. prezintă  rapoarte trimestriale, Comisiei  pentru protecţia copilului  referitoare la 
evoluţia copiilor plasaţi la asistenţi maternali profesionişti de care răspunde şi 
efectuează toate demersurile  în vederea  identificării unor soluţii permanente de 
protecţie, reintegrarea în familia naturală  sau după caz în cea adoptivă. 
38. colaborează  cu personalul din celelalte servicii şi subunităţi ale Direcţiei, cu 
autorităţile locale pentru îndeplinirea atribuţiilor ce-i revin. 
39. colaborează la întocmirea fişelor de monitorizare ale copiilor, în aspectele privitoare 
la activitatea în sistemul de asistenţă maternală. 
40. comunică – la solicitarea şefului ierarhic – informaţii cu privire la: 
- activitatea asistenţilor maternali profesionişti cu copiii; 
- evoluţia copiilor plasaţi la asistenţii maternali profesionişti; 
- evoluţia demersurilor cu familia biologică/adoptivă a copilului. 
41. Identifică riscurile care pot afecta atingerea obiectivelor generale şi specifice aferente 
serviciului/biroului/compartimentului unde-şi desfăşoară activitatea 
42. Sesizează responsabilul de riscuri de la nivelul  
serviciului/biroului/compartimentului cu privire la riscul identificat 
43. Participă, împreună cu responsabilul de riscuri la analizarea şi evaluarea riscului 
identificat 
44. Respectă şi aplică procedurile proprii ale serviciului/biroului/compartimentului şi 
cea privind managementul riscurilor. 
45. respectă prevederile Regulamentului de organizare şi funcţionare a Direcţiei, ale 
Regulamentului de organizare internă, participă la rezolvarea oricăror altor probleme 
care apar în munca pe care o desfăşoară. 
46. respectă prevederile Regulamentului de organizare şi funcţionare a Direcţiei, ale 
Regulamentului de organizare internă, precum şi prevederile Codului de Conduită a 
funcţionarului public. 

 
c). Atribuţii ale personalului de specialitate: asistent social al asistentului maternal (263501) 

1. aplică şi execută prevederile legale privind  protecţia copilului, respectiv prevederile 
HG nr. 679/2003 privind condiţiile de obţinere a atestatului, procedurile de atestare şi 
statutul asistentului maternal profesionist, ale Ordinului nr. 35/2003 al ANPCA privind 
aprobarea standardelor minime obligatorii pentru asigurarea protecţiei copilului la 
asistentul maternal profesionist şi a ghidului metodologic de implementare al acestor 
standarde, ale Ordinului nr. 137/2003 privind aprobarea Programei analitice a cursurilor 
de formare profesională pentru asistenţii maternali profesionişti; ale  Ordinului nr. 
288/2006; Ordinului nr. 286/2006, H.G. Nr. 1435/2004; 
2. identificarea, selectarea, evaluarea capacităţii candidaţilor pentru profesia de asistent 
maternal profesionist; 
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3. pregătirea şi înaintarea dosarelor de atestare Comisiei pentru protecţia copilului; 
4. participarea la pregătirea solicitantului în calitate de formator şi sprijinirea acestuia pe 
parcursul pregătirii; evaluarea cunoştinţelor profesionale dobândite de candidaţi, 
conform metodologiei aplicabile; întocmirea de rapoarte de evaluare după absolvirea 
fiecărui modul (testare scrisă din fiecare modul de pregătire promovare); 
5. întocmirea, păstrarea şi actualizarea dosarului asistentului maternal, conform 
standardelor şi metodologiei în vigoare; 
6. sprijinirea şi monitorizarea activităţii AMP, asigurându-se că acesta este informat şi că 
acceptă, înţelege şi acţionează în conformitate cu standardele, procedurile şi metodologia 
promovate de către Direcţie; prezentarea acestora asistentului maternal, înainte de 
plasarea copilului, asigurându-se că ele au fost înţelese; 
7. participarea la procesul de potrivire a copilului cu AMP, prezentând abilităţile şi 
competenţele AMP; 
8. furnizarea în scris către AMP a informaţiilor privind sprijinul disponibil din păstrarea 
grupului local de AMP sau a formelor asociative ale AMP;  
9. furnizarea în scris către AMP a informaţiilor privind procedurile ce vor fi urmate în 
cazul suspiciunilor de abuz, neglijare sau al oricărei alte plângeri făcute împotriva lui, 
precum şi asupra sprijinului disponibil în astfel de situaţii; 
10. identificarea nevoilor de pregătire şi potenţialului fiecărui AMP, precum şi ale 
membrilor familiei acestuia; 
11. evaluarea anuală a activităţii fiecărui AMP, împreună cu asistentul social al copilului 
conform standardelor prevăzute în ghidul metodologic, anexa nr. 2 a Ordinului nr. 
35/2003; 
12. participarea la programe de pregătire specifică, în funcţie de nevoile de formare 
identificate; 
13. urmăreşte, supraveghează şi verifică modul în care asistentul maternal de care 
răspunde şi care a primit în plasament un copil, îşi îndeplineşte obligaţiile contractuale în 
conformitate cu instrucţiunile în vigoare ale ANPCA; 
14. întocmirea rapoartelor de vizită pe care le depune la dosar propunând şi măsurile ce 
urmează a fi luate, în consecinţă; 
15. prezentarea de propuneri Comisiei pentru protecţia copilului în vederea retragerii 
atestatului de asistent maternal profesionist persoanei de care răspunde, în cazul în care 
în urma evaluării după perioada de probă sau ulterior, se constată că persoana respectivă, 
prin activitatea depusă nu poate asigura dezvoltarea armonioasă a copiilor primiţi în 
plasament; 
16. participă împreună cu asistentul social al copilului la efectuarea tuturor demersurilor 
pentru asigurarea în condiţii optime a transferului copiilor în reţeaua de asistenţă 
maternală, în perioada în care asistentul maternal efectuează concediul de odihnă, 
respectând prevederile atestatului şi procedura în vigoare; 
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17. colaborează cu personalul din celelalte servicii şi subunităţi ale Direcţiei, cu autorităţi 
locale pentru îndeplinirea atribuţiilor ce-i revin; 
18. Comunică – la solicitarea şefului ierarhic – informaţii cu privire la: 
a. activitatea personalului din cadrul serviciului 
b. activitatea asistenţilor maternali profesionişti 
c. evoluţia copiilor plasaţi/încredinţaţi la asistenţii maternali profesionişti 
d. evoluţia demersurilor cu familia biologică/adoptivă a copilului; 
19. îndeplineşte orice alte atribuţii dispuse de conducerea instituţiei, în limitele 
prevederilor legale; 
20. respectă prevederile Regulamentului de organizare şi funcţionare a Direcţiei, ale 
Regulamentului de organizare internă, precum şi de prevederile Codului de Conduită a 
funcţionarului public 
21. Identifică riscurile care pot afecta atingerea obiectivelor generale şi specifice aferente 
serviciului/biroului/compartimentului unde-şi desfăşoară activitatea 
22. Sesizează responsabilul de riscuri de la nivelul  serviciului/biroului/compartimentului 
cu privire la riscul identificat 
23. Participă, împreună cu responsabilul de riscuri la analizarea şi evaluarea riscului 
identificat 
24. Respectă şi aplică procedurile proprii ale serviciului/biroului/compartimentului şi cea 
privind managementul riscurilor. 

d) Atribuţii ale personalului de specialitate: psiholog (263411) 
a)  Participă la pregătirea solicitanţilor pentru atestare ca asistent maternal profesionist, 

în calitate de formator; 
b) Evaluează din punct de vedere psihologic capacitatea candidaţilor pentru profesia de 

asistent maternal profesionist şi întocmeşte rapoarte în acest sens; 
c) Participă la evaluarea cunoştinţelor profesionale dobândite de candidaţi, conform 

metodologiei aplicabile şi întocmeşte rapoarte de evaluare după absolvirea modului 
de pregătire; 

d) Participă la evaluarea anuală a activităţilor asistenţilor maternali profesionişti, 
împreună cu asistenţii sociali responsabili de caz, conform standardelor prevăzute în 
ghidul metodologic, în situaţia în care este solicitat şi întocmeşte raportul de evaluare 
psihologică; 

e) Participă la procesul de consiliere a copiilor aflaţi în îngrijirea temporară Amp pentru 
a pregăti revenirea acestora în mediul lor familial, în situaţia în care este solicitat; 

f) Evaluează dezvoltarea psihologică, comportamentală, a personalităţii, contextul 
familial, socio-cultural al copilului aflat la asistent maternal profesionist; 

g) Participă la evaluarea nevoilor copilului în concordanţă cu normele şi etica 
profesională, în situaţia în care este solicitat;  
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h) Participă la procesul de întocmire şi de revizuire a planului individualizat de 
protecţie cu privire la îngrijirea, protecţia şi dezvoltarea copilului, prevăzute de 
legislaţia în vigoare în domeniu, în situaţia în care este solicitat; 

i) Participă la evaluarea sesizărilor privind beneficiarii serviciului în situaţii de abuz, 
neglijare, exploatare împreună cu responsabili de caz, întocmind raporte cu 
propuneri pentru soluţionare promptă a situaţiilor; 

j) Consiliere şi terapie de scurtă durată, focalizate pe problemă;  
k) Cu ocazia vizitelor efectuate la domiciliul asistenţilor maternali întocmeşte rapoarte 

privitoare la evoluţia dezvoltării fizice, mentale, spiritual, morale sau sociale a 
copilului plasat şi a modului în care acesta este îngrijit şi predă în copie şefului 
serviciului la sfârşitul fiecărei luni; 

l) Identifică riscurile care pot afecta atingerea obiectivelor generale şi specifice aferente 
serviciului/biroului/compartimentului unde-şi desfăşoară activitatea 

m) Sesizează responsabilul de riscuri de la nivelul  
serviciului/biroului/compartimentului cu privire la riscul identificat 

n) Participă, împreună cu responsabilul de riscuri la analizarea şi evaluarea riscului 
identificat 

o) Respectă şi aplică procedurile proprii ale serviciului/biroului/compartimentului şi cea 
privind managementul riscurilor. 

e) Atribuţii ale personalului de specialitate: psihopedagog (263412) 
1. Evaluează nivelul de dezvoltare globală şi organizează procesul educaţional 

terapeutic pentru copiii aflaţi în asistenţă maternală. Acesta se realizează prin: 
2. Investigarea proceselor psihice senzoriale şi cognitive 
3. Investigarea structurilor afectiv-voliţionale 
4. Investigarea personalităţii 
5. Elaborarea programelor de intervenţie terapeutică 
6. Recomandări psihopedagogice menite să optimizeze programele de intervenţie 

personalizate 
7. Desfăşurarea de activităţi de intervenţie educaţional-recuperatorii personalizate 
8. Colaborarea cu ceilalţi specialişti din cadrul serviciului sau din afara acestuia în 

vederea culegerii datelor necesare în procesul de actualizare a planului de 
intervenţie 

9. Colaborarea susţinută cu părintele/reprezentantul legal al copilului în susţinerea de 
către acesta a demersurilor terapeutice. 

10. Formează, corectează şi/sau dezvoltă limbajul copilului cu dizabilităţi prin: 
11. Evaluarea copilului şi întocmirea planului de intervenţie logopedică 
12. Stabilirea echilibrului psiho-afectiv al copilului prin deconflictualizarea situaţiilor 

existente 
13. Dezvoltarea motivaţiei pentru comunicare verbală în familie, în relaţiile 

interfamiliale, în relaţiile cu persoane străine 
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14. Desfăşurarea cu ritmicitate şi perseverenţă a şedinţelor de logopedie 
15. Stimularea implicită a comportamentului cognitiv al copilului prin utilizarea 

materialelor adecvate vârstei şi performanţelor acestuia 
16. Colaborarea cu ceilalţi specialişti din serviciu sau din afara acestuia în vederea 

culegerii datelor necesare în procesul de actualizare a planului de intervenţie 
logopedică 

17. Colaborarea susţinută cu părintele/reprezentantul legal al copilului în susţinerea de 
către acesta a demersurilor terapeutice. 

18. Sfătuieşte şi îndrumă asistenţii maternali profesionişti şi copiii aflaţi în plasament; 
19. Păstrează contactul cu copilul şi AMP; 
20. Întocmeşte fişa psihopedagogică pentru fiecare copil aflat în plasament la AMP; 
21. Asigură consiliere generală şi suport emoţional atât pentru AMP cât şi pentru 

copilul aflat în plasament; 
22. Participă la pregătirea şi formarea asistenţilor maternali; 
23. Ţine evidenţa clară şi la zi a cazurilor pe care le instrumentează; 
24. Identifică riscurile care pot afecta atingerea obiectivelor generale şi specifice aferente 

serviciului/biroului/compartimentului unde-şi desfăşoară activitatea; 
25. Sesizează responsabilul de riscuri de la nivelul  serviciului/biroului/ 

compartimentului cu privire la riscul identificat; 
26. Participă, împreună cu responsabilul de riscuri la analizarea şi evaluarea riscului 

identificat. 
27. Respectă şi aplică procedurile proprii ale serviciului/biroului/compartimentului şi 

cea privind managementul riscurilor. 
28. Îndeplineşte orice alte atribuţii dispuse de conducerea instituţiei, în limitele 

prevederilor legale; 
29. Respectă prevederile Regulamentului de organizare şi funcţionare a Direcţiei, ale 

Regulamentului de organizare internă, precum şi prevederile Codului de Conduită a 
personalului contractual. 
 

 
Atribuțiile responsabilului de riscuri de la nivelul serviciului: 

1. identifică şi evaluează riscurile care pot afecta atingerea obiectivelor generale şi 
specifice aferente serviciului/biroului/compartimentului unde-şi desfăşoară 
activitatea; 

2. întocmeşte registrul de riscuri la nivelul  serviciului/biroului/compartimentului;  
3. respectă şi aplică procedurile proprii ale serviciului/biroului/compartimentului şi 

cea privind managementul riscurilor. 
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ARTICOLUL 11 
Finanţarea serviciului 

(1) În estimarea bugetului de venituri şi cheltuieli, serviciul are în vedere asigurarea 
resurselor necesare acordării serviciilor sociale cel puţin la nivelul standardelor minime de 
calitate aplicabile. 

(2) Finanţarea cheltuielilor serviciului se asigură, în condiţiile legii, din următoarele 
surse: 

a) bugetul local al judeţului; 
b) bugetele locale ale comunelor, oraşelor şi municipiilor;  
c) bugetul de stat; 
d) donaţii, sponsorizări sau alte contribuţii din partea persoanelor fizice ori juridice 

din ţară şi din străinătate; 
e) fonduri externe rambursabile şi nerambursabile; 
f) alte surse de finanţare, în conformitate cu legislaţia în vigoare. 

 

 
 


